
εἡ : 

᾿ 

᾿ ᾿ 

: Ὗ 
᾿ ᾿᾽ 

"- ἧ 

ι ν 7 

". 

᾿ 

ὶ : 

ἱ 

ἘΠῚ 



ἢ 



(τ, 
͵ Χ5 αΐῤλὶ 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΒΎΡΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 

π'ΓΤΓΡΙΓΓΙΘΟΥΒΙ, 

ΕΧ ΒΕΟΒΝΒΙΟΝΕ ΕἸ ΟΜ ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΙ 

Π}ΌΟΥΤΟΙ ΘΙΝΘΟΜΒΗΗΙ, 

ΘΚ ΘΟΝΈΕ: 

ΕΒ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΒΟ ΑΟΘΑΡΕΜΙΟΘΟ. 

ΜΙΘΟσΟ. ΤΙ. 



"τἀ ̓ " 

ΠΟ ΠΖΘΟ γ᾽ ΠΝ ἍΠῚ ΑἸ ΪνΘ 

[πη 2011 νυϊῃ ἰυπαϊἤθεΐγοπη 

ι)η]νθιϑιίγ οἱ Τοίοηΐο 

Πρ: νννννν. γον. ογομαθίδι!ϑηηϑιυ!οογηοθόΌχθηο 



ΤΙ ΙΕ ΓΤΙν 

ΤΝΘΤΙΤΌΤΊΙΟΝΙΒ Ογιὶ ἐτθβ βαπῦ οοαΐοοα ρυεθοϊρα, 

Δ. Ῥαγιβίητιβ ὉΠ] οὐ θοδϑα πη ρϑγδύουϊδ 1625, ἢ ΜΟΟΘΙΧΊΙΠΙ, 
1284. 2534, ομαγίδθθιϑ, ἴου ]86 αιιδγῦδθ, ΘΟ ΡΙΘΧῸΒ ργϑοίθι Η θΓο- 

ἀούμπι Φ|1ὦ τηϑηῖι βου ρύμτη [0118 229---.246 ΟΥὐγορεραϊδιη δὐγῶ- 
Ιηθηΐο δάθο ρϑ}}140 δχδιδύδιη, αὖ ΠΟῚ ΒΟ] 1} 1η Π]Θ410 ΟΡΘΙΘ τηπ]ΐδ 
νοοδΌυϊω ροβύθῳ ΠΙΡΤΙΟΥΙ βιηὺ οδάπιοία, βθα ἐούΐῳ ραρίπῶ ΡῥυΙΠηῶ 
Θοάθῃ Π1060. 488] Γοβουρύθ. ΟΥὐγορεθά!δπηι [01115 34 8---405 Β6481- 
ἔπ ΑΠΘΌΔΒ15 8118. πλϑηιι βου ρύδ, Ο}15 ρϑιιοῶ ααθο δι ΠῚ ΒΡΘΟΙΤΉΙΠδ 
ΘΧΒΙ θα: ΤΑΥΟΠΘΥ5, αὖ ΑἸΧῚ ρῥγροῖ. δά ΑΠπδΌ. Ρ. νἱ1. ἴῃ ὐύονῳ Ρ. 

Ιὴ ἢἤπθ ΠΌΥῚ βυθβουιρύμθιῃ: Τὸ παρὸν ἔχει φύλλα τὰ πάντα εἰσὶν 

τετρακόσια τρία καὶ δέκα ἤγουν φύλλα υἱγ: Ὁ ξενοφῶντος κύρου 

ἀναβάσεως βιβλίον ζον. ξεινοφάωντος κύρου ἀναβάσεως τέρμα (τ ἰπῃ π 

τηιαίο οὖ ας ΒΌΡΘΙ μα βοῦΙρίο) ἔσχεν. Εἰ ρϑι11Ὸ 1τηἴρῶ ξεινοφά- 

ὠντος κύρου ἀναβάσεως πέρας ἔσχεν. μουσἀάγέτας διδαχῆς νόεο θεΐου, 
486 νου οὐϊδπι ρ811}0 Βα ργῶ βουιρύω, Β6α ἃ ὈΪΌ]ΠΟΡΘΡῸ ααδγίο νο- 
οϑθυ]ο ομαυίω οοάποίο. ΟὙγορεθάϊϑῃ ατιδ ΒΟΥ ΡΒΙῦ ΤΠ ΠΠ1Β ΟΠΊΏ]ΠΠῚ 
ΤΠ τη6 ϑϑὺ θθρϑη8, δὺ ΠΟ ΒΟ ππὶ ἀπιούϊθιι5 6] αΒΘ ΠΟ 41 αὖ ε οὖ ἡ Υἱχ 
Ροββιπῦ αΌΪ4 6 ἀΙΒΟΘΙΏΙ, 564 οὐϊϑπλ ὙἹΌ11Β τ ] 015 ΟΥ̓ ΠΟΡΎΔΡΉΙΟΙΒ γ6- 
θυ χωρικόν τινα ἀπαΐδεντον., τυἱὖὺ Τ051 56 1 ΒΕ. ὈΒΟΥΙΡΌΙΟΙΙ 5 ΘΟΘΙΘΌΙΩ 
ἰπἰθγάσμι νοοδηὺ ᾿ΙΌΤΔΥ]]. Τίδαμθ βομθάμ]α ῬΡαρΊΠδΘ ἀν ΘΙ δ δηἐθ 

Ἡοτοάαούμμῃ) ἀρρ]αὐποΐω αιιοα 1 ΘΒ. ΤΠ ΌΤῚΒ. ὑθαίαύαν .ἰ τὸ παρὸν 
βιβλίον ὑπάρχει κυρίου παλαιολόγου Παύλου τοῦ ῥάλη. ὃ δὲ γράψας 

δημήτριος ὁ λεον : ἢ 81 ΘΠἀθηι βρθοίαὺ ΠοιηΠ6Π), 46 ατιο ᾿ηἴτα ἴῃ 

Β-- αὖ ΘΟΥὕΘ. ΡΥΓΟΥΒΙΙΒ. ΠΊΔΠΠΠ 6115 τοίου, απο ὁ δα πη ροβϑὶὶ 
ΘΟαΙοθηλ Ὑϑΐθυυὶ, 41 Π1Π1] Ππαρθθὺ 1Ππ|8 τηϑητιὶ 511}1}18 ζούπιβαπιθ 
ΒουΙρῦτι5 δϑὲ τηϑηῖθι8. Δ 1ΠΠἢἡ᾿ Ἰοηρθ ἀἸνΘυΒῚ 8, ΠῸΠ ἀρραγθῦ, απΠ]ρΡ6 

ΑἸΌΘΥῚ ρούμιβ Θοηνθηύανιμη. ἘΠάΘΠῚ Ῥϑρίηδϑ8 δ] ὼ τηδητι δουρί 
ϑρρ]αὐπούω Βομθάπ!ω ἱποιριὺ: Τῇ τοῦ θεοῦ εὐδοκίᾳ ἐτέχθη μοι υἱὸς 
5» 

ου 

ἐπὶ ἔτους ς ἢ πθ οἴο., ατιὃδ ΓΘΡΘΌΙ ΠοΠ [Δ ΠῚῚ. 
ὃ 2 



'ν ΡΒΩΦΡΑΤΊΙΟ. 

ΘΠ πηπ5. διύθια 16 1061 πη α]ύο Δη Ι  ΙΟΣῚ, ΟἸτη 8. Α ὑπῶ Πα. 
πο ὐ]5. ΑΌΠΟ, παπο ὈΙΒ]ΙοὐΠθοῦΒ ΕἸΒΟΟΡΙΘΙΘΏΒῚΒ Ρ]αύθι Τ'., 4.14, 

Π. 1718, Θὲ] οὐβι οαγϑῦ ψιθ115. 115 ΟΥ̓ ΠΟρΡΥΔΡΠΉΙΟΙΒ 1η Α.., αὖ ΑἰΧΙ, 
ἐρθαιθηΐίθιιβ, νοῦ νὶ ρτο νὴ, αἴσθονται ρτῸ αἴσθωνται οὖ ΒΙτα] 0118, 

ΔΙ ΠΒα 6. ἸΟΝΊΟΥ 18. ΤηΘη615, δύαιιθ ἰδ} ΠΟΏΠΏΙΪα ἴῃ ΑΑ. ΟἸΆΪΒβδ, 
βουνδὺ οὖ δα τί οπὑὐῦ, ΠΟΥῚ ἐδῃθη νυ] 16 ἴῃ ΡαΥθθι18 ἃ ὙΠῸ 
Οἰαγιββίπιο [Π. Ον, Βιιββθιηδίζουο ᾿Πϑρθοῦβ Ὡ1Π1] βαρρθαάιϊδαῦ ργθούθιυ 
ἑόρακα 1, 3, 2, απο μαθοῦ ἃ ΡΥΙπιὰ τηδὰπι, ἃὉ βθοιπάδ ἑώρακα, τιῦ 

4101 οὔ! ᾧ ΡΥ ΠηΔ. 

1). οἱτπι ΑἸξουΡΊθμαῖβ, πὰπο ὈΙ]]Οὐ ΠΘοδΒ ἃ οδ θπλθο ΕΠ ΡΘΠΒΙ5 
ἢ. 88, ΠΊΘΠΙΥΔΏΔΟΘΙΙΒ ἔΌΓ ΠΣ ΤΠ ΧΊΤη88, [ΟΠ] ΟΤ ΠῚ 56, ΡδρῚΠΙ5. Ὀ1- 
ΡΟΥΟΠΒ. νΘΥΒΙΠΙΠῚ ΠΕ ΠΑ ΠΔΡΘΠΟΓΙΙΙΏ, ΒΟΙΙΡύμ5. πΙ{146. οὐ ϑἰθραῃίθυ, 
1η1010 ΠΌΥῚ ἀαδγ Ὁ Ἰπϑα ΓΟ ]5. ΘΙ Ὁ] δῦϊδ. ΟΥ̓ ῦμ8, ΒΕΘΡ6. οὐϊδπι ἴῃ 
Τ]ΔΥΡΊΠΙ ΙΒ. ΘΟΠΊΡΘΠΔ 118 γοσαὈ]ου ἢ) γνώμη, σημείωσαι γε] ὡραῖον 

δῦ ἀβουρίο ὡραῖον ὅλον τὸ χωρίον τοῦτο ποίαξιιΒ. Ῥαρὶπα 84- 
νϑυβῶ [0111 ΡΥΘΘΗΧΙ ᾿πβουϊρύμππι: Ζ,δογ Υἱηοοηίὶὲ Οδϑοραὶ οἐ διιο- 
γῆν αἩιϊοογνηι. ()α]θτι5. Ἰὼ πϑπι φἀάτξιπι: αὐ λπίης διωι ὔρίωῳ 
1. Οαηιογαγῖὶ, νοἰ. 2, ». 307. Τυμῃ ΤᾺ Βι15 Δ]|1ὰ Π]8ΠῈ : 

ἥνπερ ἐγὼ βίβλον κλεινοῦ παῖς δῶκα γαρίνου 

βαπτιστὴς φαιδρῷ ξένιον λάβε φέρτατε θυμῷ 

μικρὸν μὲν, σφοδροῦ δὲ πάτερ μέγα τέκμαρ ἔρωτος. 

μνῆμα δ᾽ ἐμῆς μόνιμον φιλίας μάλ᾽ ἀμύμονος ἔστω. 

Ποδιιηὺ 181 ἔο]ῳ ΘΟΙΏΡΙθχῶ 4, 29 20, πολεμίων---", 2, 27. ἔφη ὁ 

Γωβρύας, ἴο]Ιὼ νΘΓῸ ΘοΙηΡΪοχὰ ὅ, 1,22. δὲ ὁ ̓ Αράσπας----7, 2, 27, σὺ 
ἐμοῦ ὦ ὈΠΌΠΟΡΘρῸ ροβὺ ὃ, 3, 3, τὰς καλλίστας ἰγαϊαΐω Βιιηῦ. Ἰπέ6- 
στὸ δάπεο πϑι8 ογαὺ ΟΔΙΠΘΥΔΥΙΙΒ ἴῃ 1ηὐθυ τ ϑίδἐϊοπθ Τ[αὔϊπο Ουὐτο- 
Ρϑαϊθθ ῬΔΥΊΒΙ15 θαϊίῶ ἃ. 1572, 0ΌῚ 46 6θο δηποῦ. Ρ. 299: “[ηΐογ- 
ῬΓΘύδὔΙ ΒιΠη115 θῶ απιϑὲ οχίαυθηῦ ἴῃ νϑύθγθ Π01Ὸ Δ] αὔο οχ ὈΠ] οὐ Πθοδ 
Βιιάθῃϑι οἷ ᾿ηθοιπὶ ΘΟΙΠ πη] οαῦο ἃ ἀοοί]58. ΥἹΤῸ Ν᾽ Ἰποϑηύο ΟὉ- 
ΒΟΡΟο." θυ δά α!ῦ βουρύθσδμη θαπάθιη αι ΠῚ ὩΠΠΟὐΥΙΠΏΤΙΒ 

ΔΑ 1.2, 2, τη] 05.116. 81115. ἸΟΟῚ5. 6]8 ἔϑοιῦ τηθη ΟΠ ΘΠ, ΠΤ ῚΒ 
ΠΘα16 οοηβύδηϊςθι" θα] ΘΟΠΒΕ] θυ ϑύ, τὖ 5, 5,10, ϑιϑρίσαγιὶ αὐἰἐφιιθηι 

)όο886 Βουϊθογοῦ σποά τϑοΐθ ἴῃ 1110 βογιρύμμη οϑῦ καλὸν γϑροηπὶ εἴ6- 

8 ΜηΠ]Ποτιιβ Οἰαἑαίοσψιιο ἀο5 αηιι- 
δογὶΐβ σΥθο5 αἷὁ ἴα διδίϊοίἠμὸᾳιο εἷὁ ἰ᾽ Ε58- 
ουγλαΐ Ὁ. 128 : “17.---ΠΠ].---ἰ4. 171. 
1 45 θη ραγοἠιοηυῖη, εἷὁ 140 ζοιυ οί 5, 
οἱ αι Χιό δἰδοῖθ, ηναηιβορὶΐ ργουθηαηΐ 
αἷὁ ἴα ῥὶῥιηοΐμὸόηιο ὁ Ἠπγίααο ἀο Μθη- 
εἰοσα. 1 αρραγίοηαϊ αἰ αϑοτα ἃ [α δὴ}- 

ἰοίλιὸόχιιο αἰ βαἴηξ Αὐἰπαπαβο, πιοπαβί ον 
αἷμ πιομὲ ΔΑ ἤο5, οοηηνο {Ἰπαϊψυθ οσοέξο 
ποίο ρίαοέο θη, ἐδέε απ υοΐμηιο: Βιβλίον 
προστεθὲν τοῖς κατηχουμενείοις τῆς ἱε- 
ρᾶς λαύρας τοῦ ἁγίου ᾿Αθανασίου πα- 
ρὰ τοῦ τιμιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κυρ. 
᾿Ιγνατίου τοῦ Καλοθέτου.᾽ 



ΡΝ  ΤΙΟΙ ν 

δ6γ6 ρ7Ὸ κακόν, Ὀ᾽ΕΓΙΠΊΔΗΠ 6 6]}115 ὈΟΠδΒ νΘΥΆΒ6 16 ΒΟΡῚΡὕπΓδ8 ΟΠ]ύ- 

ἰθγϑύ, Πθα16 ἴῃ 115 απδ8 δἤἴουγθῦ δα 1 06 Γϑ ἢ ΒΘΠΊΡΘΙ ΘΧΡΙ Ποὺ 
αποά οϑὺ ἴῃ οοάϊοθ. ΦΌΠΡι18 ΟἸΒΒ15. ΒΘΌΒ ΠΑΌΙΙ αἴιϑδ ΟΧ ρᾶγΐθ 
Ποάϊθ διηΐϊϑϑθῶ ργυούα]ουαὺ ϑηπούαγθ ἐδηαπδη) οχ 1). ὅθ. Οονγθο- 
ἰοῦθθ οοάθχ ργϑῦθυ [ΌΤΙ αη, 4] ΘΟΘΙΘΘΠ] ΒΟΙΙρϑιῦ ϑὺ ΤΟ 86 
1086 οοΥοχιῦ, Θχρουύαϑ οϑῦ Ρ]Όγ68, Πὐἐθυϑυιτη ἤρπνῶ οὺ δὐγϑηγθηῦ 

ΘΟΪΟΓΘ ἀἰβοσθρδηΐθβ, Βα ρϑῖοῶ ὑθηύιτα θη θη ἀδηΐθβ δύ ουδαθηΐθϑ. 
Ιη 410 β'ΘΠΘΥΘ ΤΡ αοα ατππ|η}Ὶ ἢ16 ΘΟάΘΧ 5018 ΒΕΘΡΊΒΒΠηΘ ν 
δἀάες δπΐθ οοηϑοηδϑηΐθϑ, ᾿ηὐουγ ἀπ νογῸὸ δηΐθ νοοᾶ]θα οὐαί. 601- 

τϑοῦου ἀπππ ἰϑηΐιιμη ἰυθυ τη 4116 Θυϑϑιῦ, νϑ] αὖ 1η ἐστιν 3, 25 5 Θὖ 7, 
ἴῃ παρηγγύησεν 8, ἴῃ ἐκέλευεν 11,1η ἔλεξεν 12, ἴῃ πᾶσιν οὗ προσέλα- 
βεν 3, 3,1, ἴῃ προύπεμπεν 4. ἰῃ ἔλαβεν 5 οἴο. 

Ο. Οτπο]ου γίδηιβ 71, 19. ΠΙΘΙΩΓΘηδΟΘαΒ, [Ό]Π]ΟΥ ΠΣ [ὈΥΠΘ 
απδτίξο 194, (ΕΠ ΘοΠοιηοαπι, ΟΥΤΟρε 81} οὗ Α μα θ 51 ΘΟΙΏΡΙΘΧΊΙΒ, 

ΡΙΌΓΘΒ ἴῃ ΟὙγορεβάϊα, [0]118 22---Δ 1.7 Βουρίδ, Θχρϑυῦιβ ΘΟΡΓΘΟ- 
ὕΟΓΘΒ, 4111] Τ]0Ὧο 1Π τηΔΙΡΊΠΘ ΤΠ0640 ΒΠΡΥΓἃ ὙΘΥΒΊΠῚ ΤΠ040 ἴῃ 0518 
γΘΙΒΙΌτι5. νθύθυθπι βουιρύσγδιῃ τῷ Θγαβουπηῦ οὺ οὐβοιυσγδιιηῦ, αὖ 

ΠΪΒ1 8.111 ΘΟά]665 1Π61οΊπ1π| [σου θη, ΠΟ ΤΟ αἸ νΙΠΔ 16 ΠΘΠ1Ο ροϑϑθῦ 
4014 βουιρύμπι οἱἸπ ἐπδβϑῦ, 564 Π6 δῃϊηθαάνογίοσθὺ 4161 41118- 
ααδπι Δ] 1αυ!ἃ δ] αὔτη φαῦ οὐαπιούιπ Ἰαύθιθ, ψαοα ν6] πτιπὸ α1Π01]6 
᾿ηὐθυάιιπὶ δῦ ἀἱρηοβοθνθ. ΒῸΪΙΟ δηΐθ δοαϊοθιη ἸΠΒΟΙΙρΡύμΠΊ τοῦ 
Γουαρίνου τοῦ Οὐερωναίου. 

ΗΒ ὑγιθιβ ΘΟΘΙΟΙ 5 ΡΘΡ ΠΌΤ ΡΥ Ἰσηπ αυδνύι5 δοοϑάι Κ᾿. ΒΓ6- 
ΤΏΘΏΒ18. ὈΙΒ]ΙΟΥ θοθα ΡᾺΌ]1ΟεΒ, οἢ1πὶ ΟοἸἀδδέϊ, ομδυύδοθιιβ [ΌΥ 86 

παγίδα γΘΥΒΊ ΠῚ [6 γ6 32, γθοθῃ 1 ββίπηι8, ρΥθθύθυ Ὡ]1ὸ τηυ]ύα ΟΥγο- 
Ρϑθ 1886 ὕθηθηβ ᾿ΙΌΥ ΠῚ ΡΥ ηστη οὗ δηΐθ ΑΥὙΙΒΌα15. ΟΡ ΟΠ Ὀ11- 
ΟΥ̓́Θ ὑπὲρ ῥητορικῆς ΘΧΟΘΥΡ(ΟΤΙΏ ΘΧ Οντορεθάϊω ραρίπδιη. ἘΠ]Ὲ8 
ναγιθύθἑθῃι ΘρΡῸ ΘΧΒΙΡαΙ ἀ1]Πρϑηίαα οχοθυρύδηι 4π8ηι ΘΠ ΠΘΙ ἄθυτιβ, 
ααρρ6 ἀποὺ! οχ ΠΌΡῸ πο ΘΟηἐΘΠΏΘΠ4Ο, β6α ΘοΟΥΓΘΟ ΟΠ τι5. 8115 
ΒΌΡΘΡ 8185 Ρ]ΟΒΒΙΒα 16. 1ηὖ6 1 ΨὙΘΥΓΒΊΙΒ ΓΘΙΘΕΌΙ, ᾿ρβοαιθ ἀβρθοία ἀ6- 
[ΟΓΠ18, ταῦ πη] δ! 5 6}115 ΤΠ ΘΠ .5 ΘΘΡ ΠΏ 6118 ΘΟΥ ΘΟ ΘΒ. ΟΠ ΒΘΥΪΠΊ. 
όσα Ἰριύαι ΤΟΥ ΠῚ. απδο δά ]λιο θυ ϑηὐτι ΘΟ] ΟΠ 65 ατα 1 

Παυα ΤῸ 8 ]]Θγθηὐ' Ἰπαϊοϊαπηαιιθ ἀ86 ἸΟοΙβ ΒΙ Πρ. 15. ἱπηροαϊτθηῦ, 

ΘΟΘΌΤΘΟΙΟΥῚ τι8 ἀΘΠ}11ΠῚ ατ188 ΘρῸ ΘΧΒΙθ 1 οἤἴδβούμμη δῦ παὖ τϑοῦϊιβ 
ἴδ 46. 1115 φιδηιὶ 46 ἰρϑῶὼ Πογουπὶ ἢ6. ΘΟΥΠΠΊ4116 ᾿πθυ 56 τἃ- 
0 Π6 Ροββϑὶύ πα ]οαρ!. Νϑαιθ δοηδα]ύαπι ἀπΧῚ πὖ 7ῶ πὶ 58 018 Βα ροΥ- 
4116 ΔΙ} Ἶ86 ναυϊθύαὑιιμ [ὩΡΓΦΡῚΠΙ ΔΘ ΘΠ] ΘΧ ΘΘύΘΥῚΒ ΤΩ] ΠΟΙ 8 πΠ1ο- 
ΓΘ 0.15 Πηδρ ΠῚ ΨΘΙΠῚ 1ΠῈ 1] 1π|ΠῈ ΠΟ] ΘΙη, 564 ῥϑιιοῶ ἐδπ ει πὶ 
ΘΧ 8, ὉΡῚ ΟρΘΥϑα ργϑύϊιπι νἹἀθυθύῦι, ΘΧΟΘρ81. σαπῦ δυΐθπι Πϊ. 



νἱ ΡΒΩΦΈΑΤΊΙΟ. 

Β, Ῥαυβιπιιθ ὉΠ] ϑ. πη ρθγΡύουϊθβ 1630, οἷ ὨΧ ΧΥΙΤΙ, 
563, 2536. οπαγύδοθιιβ, [ΌΓΠλδΘ απδιυ δ, ΘΟ ΙΠΘῊΒ 1) [0]115 1 -ττΊοῦ 
Ογγοροραϊδπι, οἱ Βα βουρύμπῃ : ̓Ετελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ 
ξενοφῶντος τῆς κύρου παιδείας προστάξει τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ 

περιφανοὺς ἄρχοντος, μισὲρ ἀντωνέλου, δὲ, ἀβέρσα' τοῦ μεγάλου 
σεκρεταρίου" διὰ συνδρομῆς, καὶ ἐξόδου, τοῦ μειδάνου, καὶ κονσιλιέρι: 

διὰ χειρὸς ἐμοῦ, δημητρίου λεοντάρη, τοῦ ἐκ τῆς κωνσταντινουπόλεως" 
ου ου 

ἐν μηνὶ ἰουνίῳ κβ΄: ἰνδικτιῶνος ζ΄: τοῦ ς Ἃ π β ἔτους : ραγύθγαπθ ]- 

ὈΓῸ 5: Ὁ τόδε γράφων ΠΌΣΑ ἜΣ ΠΡΗ ΤῸ ϑὺ ἰῦγο "ἠδ ὋὉ γράφων 

δημήτριος λεοντάρης ἔτους ΣᾺ ΣῈ ἰνδικτιῶνος ζ΄ μαΐω τὸ Θι0 ἀθ6 

Πομλΐη6 ἀϊούμππι 78 ἴῃ Α. 2) [0115 1ο4---τ88 Απαθδβίη, οαϊ βαὉ- 

ΒΟΙΙΡύπμη τέλος. ἐτελειώθη τὸ βιβλίον τοῦ ξενοφῶντος τῆς κύρου 

ἀναβάσεως. 4) [0118 180---194 ΤἼΘΟΡΗγαδῦϊ ΟΠΑγδούίου θα Ργθθῦθυ 
ῬΓΟΟΤΩΪΏΠΙ 1, 2, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. το, 11, 12, 13, 2-ὁ λάβοιεν 

14,15, 16,17, 604. δομηριά., φαϊθιιβ Βα Ὀβουιρύθπῃῃ : Ὁμοίως, καὶ πά- 

λιν ἐτελειώθη, καὶ τὸ δεύτερον βιβλίον τοῦ ξενοφῶντος, τῆς κύρου 

ἀναβάσεως, διὰ χειρὸς ἐμοῦ, δημητρίου τοῦ λεοντάρη" κατὰ μήνα φευ- 
ου ον 

ρουάριον τῆς ἐνισταμένης ὀγδόης ἰνδικτιόνης" τοῦ ς ὃ πγ ἔτους" χάριν 

ἀγάπης τοῦ μεγαλωπρεπεστάτου ἄρχοντος, τοῦ μείζωνος σεκρεταρίου, 

τοῦ αὐθέντου τοῦ ῥηγός" μισὲρ ἀντωνέλου δὲ πετρουζίοις" διὰ συνδρο- 

μῆς τοῦ μισὲρ ἀντωνίου, καὶ κονσιλιέρη" ῥηγικοῦ καὶ ἐγὼ μὲν, καὶ 

ἔγραψα, καὶ γράφω, καὶ γράψω: τὴν δὲ ῥηγικὴν χάριν, οὐ δύναμαι 

ἔχειν : διὸ καὶ παρακαλῶ τὴν αὐθέντειάν σου ἂς εἴ με ῥεκουμεντάτος" 

ἐπειδὴ πάσχω πολλὰ, ἀπὸ τοὺς προκουρατόρους τοῦ ὁσπιταλίου : Ἷ 

ΘΟΡΙΡΌΙΒ. πηϑπῖι λυ] ΐο ΡΌ]Ο ΗΠ ἸΟΥῚ οὖ αὐγαπιθηΐο ΠΊΘ]ΟΡῚ ατιᾶτῃ Α. 
ζω τούτιϑ ρΡϑηάθύ οχ 110 ταὖ 51 αυἱὰ βἰμρι!αγθ Θχθρίοαμθ αποά 

ΒΘα ΛΠ ΟΠ γϑ ΓΘ ηι Παρϑὺ βουιρύμπγαμ, νϑὶαῦ εἰ Βθο 86 ῬΑ ΒΒΙΥΙ γ6] 
2661] Ροβιύππι ΔΙ] αοὔϊθ 5 ΡΓῸ ῃ ἃ, τασ]ύο ἐρθαπθηΐπιβ τϑ]οΐο, θῶ ἀθ 
5110 ΔρΡραιθδαῦ ροβιιῖθβθ ΠΌΤΔΥ ΠῚ ῬΥῚΠΊδ6 Δ Πτ5. ϑιούου θη. ΝδΠῚ 

απδ5 1Π ΤΠ ΥΡΊΠΙ 115 δὺ ᾿πύθι" ΥΘΥΒΙ18. ᾿ΡΒΙΒα 19. ἴῃ ὙΘΡΒΙθτ18. ΘΟΥΤΘΟ- 

{᾿Ἰοηθ8 παροὺ ρϑυμηα]έαβ, θὰ8. ΓΘΟΘΗΟΪΟΙ ΘΟΡΓΘΟὗΟΥ ὉΠτ5. 6] Δ] θυ 

ἀιιχη οχ Πρ 5 4168 ΡΥ δ ΘΧ ργθδβουπηῦ Θα ΟΠ 65. δῦ 1086 ΘΧχ- 
οορίῥων!ύ, οὐ τππατῃ Θαπια 16. ὈΟΠδΠῚ οὖ γϑυδη ῥύμῃ ΡΓῸ ῥώμῃ 4: 
4,18. Τύδαῃθ τὰγο Πυ]π5 ΠΟΌΥῚ ἴδοὶ τη θη] ΟΠ 611, Ο1}118 ΠΘ6 116 60ῃ- 

ΒΘΗΒΙΟ ΠΘΑΤ6 ἀἰββθπβῖο οαπὶ Α. ἤάθηι {Π1π|8 τὺ ἀπρϑὺ αΐ ταϊπαϊῦ. 

Ο. Οχοπίθηβὶβ Βοα]θωπιιβ ὈΙ]]Οὔθοεο δ ποηϊοϊαπδθ ἢ. 39, ὈΟηι- 

ἃ Ἰάοτη ἴῃ ΤΠΘΟργαβεὶ ΟΠαΓ. 2,1, Θουγθοίου απ] ἀρ Χοπορμοπίοπι ἃ]- 
ὉΔῚ ργ. ἐνθυμεῖ, ᾿πέα]ς Ἰάθπα ἔουίαββα [θυὶ ἔδυθ Βα ΒΕ ΑΙ, 



ΡΒΑΒΑΤΊΙΟ. ΥἹ] 

ὈΥΟΙΠΙΙΒ ΒΘΟΘᾺ]] 14 ΥΘ] 1.5 ᾿Ἰπθιηὐϊ8, ΘΟΠ ΙΠΘῺΒ. ἴο]. 2---126. αἰνθυβα 
8 ΤΙ. 18 απ86 οοηὐ ποῦ Χ ΘΠΟρΡ ΠΟ ὐΪ5 ΒΟΥ ῚΡΌΒ. τηᾶηῖι Θχδυϑύδιη 
Ογγορθάϊδῃι, πὐὖ αἰχὶ ργοοῦ, δά Απδ0. Ρ. νι. Μαυ]ύδϑ 6}115 βου ρὕθγοβ 
τηθπηογδνοιαὺ ΠΟ] Πβομι5 'ῃ Θαἀϊθοπθ ΟΧΟΠΙΘη81 ΟὙγΟρεθα δ 
ὃ. 1727, 8Π1ὼ5 ΠΟΠΠΜ]]ὰΒ 6ρῸ, 1θιηατι8 ρϑιιοδβ απδβάδηι ὁχ ΑἸΑ πῶ, 
οἶμαι Ρ. ῬΙΠΟΘΙ, πὰπὸ οἠπβάθιη 1] οὐμθοοα Βοά]θ]απεθ, 46 αὰδ ΑἸΧΙ 
101α. 

Τὰ. οὐ Ἐ', Ναύιοδηιβ ἢ. 987. ἀθ 4πὸ Αἰχὶ ργϑῖ. δά ΑπδΌδϑιη 
Ρ- {1, οὐ ΟΠ βίδηιβ Β.. Υἱ, 41, δὺ Η]θροηυπο Ατηδύϊο οαπῃ Ἡ. 5.6- 
ΡἤΔΗΙ 6. ΡΥΙΟΙῚ ἃ. 1561 1η ἀϑΠΔ ΒΟΡΠΘΠΊΔΠΠΙ 6011]. 

Η. Μοαϊοθιβ ὈΙ]ΙοΠθοοθ Πμδασθηθϑηξο οἱ αὖ. 5.5. ἢ. 19, δρυά 

Βαπάϊπίππι νο]. 2, Ρ. 284, ου͵αβ γαυϊϑύαϊθβ δἀϊέθθ βαπὺ ἰπ Θά. Ογ- 
ΤΟΡΘΘαΙδ Γ]ΡΒΙΘΗΒΙ ἃ. 1822. ϑουιρῦμβ βθοιη πη ΒΕ ΒΟΥ Ρ ΟΠ ΘΠ. 
χειρὶ Γεωργίου τοῦ Χρυσοκόκκη, Φιλέλφου δ᾽ ἀναλώμασι τοῦ Φραγκί- 

σκοιο κλῆσιν, ἐτελειώθη μηνὶ νοεμβρίῳ κγ΄. ἰνδ. ε΄. ἔτους ς΄“ Ξγλε΄ ἐν 

Κωνσταντινουπόλει. οάθιῃ ἀϑι8 Ε΄. ΝΙούοναΒ. Ρ]υ μηδ 6]118 
ΒουρύααΒ βου ρβουαί ΑἸάηδ ἃ. 1525. 4118 ΠΙΙΠῸ βουναῦ"" 1Π 
ΒΙΘΠούποοω τορὶὼ Μομηδοθηβὶ, ππᾶθ ΕὟ, Ὡοοῦβιθ. ὑγσωηϑύμ!θγαῦ 1π 

ΠΊΦΡΊ ΘΠ ΘΠ Ό10Π15 ΘΟ ΘΙ ΔΟΥΡῚ, τ] 1116 δὴ Ο]1ΠηΔ ὈΘΗΙΡΠ 6 60Πη- 
οθβϑιῦ. (ιιοά ΘΧΘΠΊΡΪΔΙ ΘΡῸ αἰχὶ Ὁ. 

Τ, ΤΑΌογ Ἰρπούιιϑ, ἀ6 πὸ Ν᾽ ΔΙοἰσθηδυ 5 ἴῃ τοπίθ ΟὙγόρεθα!ξ δά. 
Η. Βέθρδῃηι βθοιιηάεδ ἃ. 1 581 ἴῃ ὈΙΠούμθο Αϑάθιηϊθο [Θ᾽] ἀθηβ15 
βουνοῦθ, οὖ ἃ 16 18Π| ργεδῖ, δὰ Η:βϑύουαιη Οσϑθοδῃι Ρ. Υ. ΠΊΘΠ1Ο- 
γαΐθ : Δαοδὲ ἦν, θαοηιρίαγὶ Αἰά. Κ͵ο88. (Η Ἰδέ. 422} οοἰίαΐίο, Πυὶς 

ποίαΐα [ἰίογῖα ΜΘ. 4. (πιο 4.}ὺ (1 θοάθην δορά. 68ὲ οοἰζαϊίο αὐ 
Ἡοίζοη.) 1: θοὐλοηιο5 ἐδίαβ ααἰ]υϊδιυνῖ886 ὅτι διὰ τη θ7ΡΥ. αἴ7. «{υιζῖῆιιδ 

Οαὐνλοϊζιι5 Εἰιισιιῦ.Ὁ Τάθῃι δὰ 1]. 2 1ηϊὐϊὰπὶ Ρ. 27 64. δύθρῃδηι: 

Ὁ (ἀΔΌΥ θ] 15 ἀ6 ΠΙΌΥΒ. 815 ἢ ρυθοῖ, ρδίϊ, δπιοοτιἰαίθ οὐ ρταίϊα : ἀρτια 4ΆΘτΩ 
δα Ογτορθοαϊθο ᾿η θυ ρυθίδι! πθιὴ [δ01- 
ῃϑῖη (δ᾽ επθῦ. ρα 1)οτηϊηϊουτῃ οἵ 40. 
Βαρι(ἰδίδτη (ἀπθιυθοβ ἔγαῖγοβ 1560): 
“14 οὐδ ϑΌΒΟΘΡΙ Δ ΌΟΥ8, αὖ 6Ο0Υ- 
ΥΘΟΌΟΠΘ5 ΟῚ ΡῬδιοᾶβ ΘΧίγθ πη. ΠΠ01Ὸ 
ΔΡΡΟΠΕΎθη οχ αυϊδυβάδιῃ δη.161118851- 
ΤῺ15 (ἀγξθοῖβ σοα!οῖθ8 δγαύαβ, ααὶ 
ΤΩΘΔΗΠΙΒΟΥΙΡΌΙ Ῥδυτιβ1θ56 1 δ θτι5 Ἀν] 
ῬΘΟῚ ἀββουνδηΐσ. Εὔὶΐ γογῸ τΏ]Π] 
τηᾶ οὐτὴ (οπϑίδηϊμπηο ἘΠΔ]11ὸ οἱ δ1- 
νη 0 ΒΥΌΠΟΥΪΟ, ΘΥΙΙ5511ὴ185. 1018. 
δου Ἰοροηαογαμ οὐ σΟΠΘΥΘ ΠἀΟΤ ΠΩ 
ΠΙΔΟΉΔ μοΐδβίδβ ρθιΠη1558, «{π|}}1 [6] 11] 
(ὐΔΓ Ἰ 8118. 111π|5 πὰ ργον  ποῖο 16- 

ΠΟΙ] ΠΟ ΒΒΙΤΠΘ. 60 [θΠΊΡΟΥΘ δ δη8ῃ- 
ὨἸΒΒΙΤΩ6 ν νοθδπγι8, 1 ΘΛ στ δα ϊα 
σΟἸοηΐθβ. Νεβαὰθ νϑῖῸ ΠΟῚ τηὰ]ίο 
Ρἰυγτοθ οχ 115 Θχϑυηρ]δυ 5. ΘΠ]6Π- 
ἀδίίομθθ ΘΧχοου ΡΒ ἌϊημΒ: 866 οὐτὴ 
ΡΙΘγθθαθ ΘαΡΠΠΊ ἴῃ 60 Χοῃορμοηΐα 
ΤΟΡΟΥΙ Δα αἱ ρΡοβίοα. Ηθησῖοὶ δίο- 
ῬΏΔΗΙ ὑυρὶβ δϑῦ ΠΡΥΘΘΒΙ5; ΠΟῸ Π6- 
σο5586. Πα] ΟΥΠΠΘΒ Πῖο Δήβουθετε, 
566 6858 ἰἀηΐθπτῃ ααϊθτι8 1116 ΘΔ 1556 
νἹἀοῦαγ, αθα 116 ΒΡΕΙῸ [ὉΓ6 πὶ Π15, αὶ 
16 τοῖα {615 σα νουβϑίὶ, νϑ]θ 
ΡΟ Θηΐαι.᾽" 



ὙΠ ΡΕΒΖΦΒΑΤΙΟ. 

1 ϑοφῳ. ἡ ζίο ρμανιοίογα ποΐαηέινη" ἐπ, ἡναῦο. ἰώ. Αἰά. Υοδ8. Ν. 

422. Οἷα ἑαηϊθι θηοίαυνὶ χιω ἰοσὲ ροΐνιογα (οἱ ρίογαφιιο ἰθοία ἃ 

γ16 8ὲ σοηιηιο616) δ {ἰογα Μϑ. 4. Μοιμογαῦ δαύθῃῃ ἰδπὶ (ἠδ- 

ὈΓΊΘΙΠπΒ. ἃ Ν' ΔΙΟΙκθ ΓΟ ΟΠ ]5888 αιῶπι Ὗ ΔΙ ΚΘηΔΥ ΙΒ. Πλ]ῦο Ρ]ΠΓΘΒ 
Ὁ ΟδΌΥΙ6]1ο πο ποίδξαβ, δἴϑι Ρ]αΥῚπηθθ αὐτ]α 6. Βα ηὖ ΘΟΠΙΠΊΙΠΘΒ, 
αὖ ΔΙ ΔΡῚ ΠΟῚ ΡΟΑΒΙὺ αὶ δοάθιῃ δι ΠΌΥῸ τπιϑιι8 ΟΔΌΓΙΘ] 5, 4π1Θ 1} 
ΘΡῸ ἀἰχιὶ Ο. 

Κ. Οοάθοχ 106π| Ἰρῃούιβ, ἀθ απὸ Ν᾽ ΔΙοἰζθπανῖαβ 146: πω 
ἐοαυννίνι)" ϑιιὺ ἰἱογὶδ Δ. Οὐ, ϑιυυγυὲ θα οοἰἑαΐίονο Αησοῖὲ βορσιῖὶ αα 
Κ. Π. ααἀ οαἷξ. Ῥαγῖδ. ἴῃ 410. ἡπΐον Κ͵͵οθ5. ΗἸδί. 2561. 6 6405 

Τϑιβκιαβ Αἀάοθπηά. δὰ ΑΠΙπηϑα νθυβίοη 5 ἴῃ ΘΟΡΠΟΟΙθ Ρ᾿. σὃ, πὶ 

46 Βορῇοο δ Θοα 66 Τ 1 ΡΒΙΘΗΒΙ : “ ῬΆΪΟΠΘΙΕ 6 οϑῦ χα ὔ18, ΠΠΘ ΠῚ, 

ὨΪΒ] [8]10, 66] ΘΌΘΥΙΎΤΊΠῚΙ 111Ππ|8 Οα]Π ΠΡ ΡΗΙ ατεθοὶ, ἄτη. Βογοτέϊὲ, ααὶ 
Π}1]ύοΒ. ΘΟ4 1065 ΟὝΣ ΘΟΟΒ ΓΘΡῚ ΕἼΤΆΠΟΙΕΘ. ΕἾΤΆΠΟΙΒΟΟ 1. τηδ πὶ διῶ, 4118 

Θἰθρϑη !ββιτηὰβ ρΙπρϑθδῦ ᾿Θγὰβ, Θχαγανῦ τη ὈΙ]ΙΟ Πθοᾶπη ΤΘΡΊΔῚ 
Ῥαυβίπαιη ΠΠαΐοβ. Μδηιῖιπι ΠΟΠΎ]η18 ν] 1 Δα πο τη ΒΙΒΙοὐΠθοὰ 
Τ 6] ἀθηβὶ ρα] θα, ἴῃ θαϊθοπθ ΝΥ ΘοΠ πω ΠΠΡΡΟΥπῚ ΧΑ ΘΠΟΡ ΠΟΙ ΤΙΒ 
6 ΟΥΤῚ ᾿πϑυϊπ0]0η6. απιοὸ8 δ Οοά. Μϑ80. δχθρογαῦ.» 

1,. ΒΙθ]ΙοὐΠθοο [Θ᾽ θη 815. ΤΠ Θ ΠῚ ΓΔ ηδΟΘιι8. ἔὈΛΠπλεθ απδγίϑο [Ὁ]10- 
ΥἼ1Π}| 230, ΥΘΙΒΙΠΙΠῚ ἴθι 27. [θυ συ δηἀἸΟΥΊθι15. ΠΙ 146 οἱ 6]6- 
βαηἕθι" βου ρῦμ8. ΘΟΥΓΘούουΘα Θχρουῦιβ ϑϑῦ ἐγθβ, ἀπ ᾿ρϑιιηὶ 41] 
ΘΟαΙ6Θ ΠῚ ΒΟΡΙρΒιὺ ΠΟΥΔΥΠΙΠῚ, Δ] [ΘΓ ΤΘΟΘΠΙΟΓΘΠΊ, ΡΟΒΟΘΠΊΠΠῚ ΠΟ- 

ναι. [Ι͂ῃ [Ὁ]10 αποὰ ΡῥΥΪμηιπὶ ὡηΐθοθα τέ βουιρύμπῃ : Χοπορἤιοι, 

εἰ ρεαΐα Ουνὶ. Πα ἰἰδνὶ Ο'ογηνιαγιὶ βυὶαϊὶ. ΤΑΌτΟ 8, ὃ, 7 δὰ 1118 

τοιγαροῦν ὅστις Θἴο. ΓΘΟΘΗΓΙΟΙ ΠΊΦΙΙΒ, 41186 ῬΏΒΒῚΠῚ ΒΟΠΟΪ Ὡρροβι 
1Π ΤΠ ΡΡΊΠΘ, ΔϑοΥρϑιῦ : Ὡς καὶ νῦν ἐν ἡμετέρᾳ ἰταλίᾳ διὰ τὰς πυκνὰς 

καὶ παντοδαπὰς στάσεις καὶ φιλονεικίας. ΗΟ ΠΡΘΡ απ ζῶ οοη- 

νϑηϊαῦ οαπὶ ΟἸ 6] Ὀγίδπο, τιὖῦ ᾿Ισοὺ πο βιῦ ἀποίιϑ οχ 1110, π1}}] 
ὑδιηθὴ ἴθ γΘ 80 60 ἀἸβουθρϑῦ ΠΙδῚ γὕθοθρύϊβ δαῦ ΠΟῚ ΤΘΟΘρΡΟΪΒ ΘΟΥΓΘο- 

ὑϊοη]θι15. ΘΟΡ ΒΟΥ 1105 ΘΧΡΟΡτ8. οϑὺ θυ Ὀγ ἔϑπιιδ, ΡΓΟΡΙῚΙ 
ἀαῦθιη ὈΟΠῚ νΘΓΊ 116 Π1Π1] ἔθυθ πα θϑαΐ, ΡΟΥΓΆΓῸ δῦ ἃ Π16 τηθπ|Ὸ- 
"οὔτιβ, δὐ]δπ ΘΟΡ ΘΟ θτ15 115. ΠΌΘΙῚΒ Τ. οὐ ἢ. αἰβΟ ΠΟΌΙ5. 

Μ. Οὐάοχ Μϑουπηδηηϊδηιβ 80 Ν᾽ ΔΙοἸζθμαυο ΘΟ] αὔτιβ. οαπ ὅϑ.6- 
ΡΠδηΐδηῶ, ἀθ αὰς ΑἸΧῚ ἴῃ Τ.. ΠῚ 1Ρ86 Ρ. 1: “1,7. ἀοδίσηαΐς Οοαΐοοηι 

Μφογηιαγὶ ὁ: ορίζηιο αἰοβονὶρένηι," οὐ δὰ ἤπϑιη ΟὙγορεθαϊΐεο : 
Οοαΐοοηιν Μ͵οονηναγὶ Κ. ΠΙ|. ἐοΐνν ἦρθ (1,. ΟἊς, Κ.) φογευ, ἀἔφιιο 

ἐἰ νι ἰοοίοηθ8. υαγῖαδ ἢιογ 18 ϑιιδοϊδιυϊδ οηοίαυϊ αἀδοι αὐϊϑδίηνο." 
(ὐΟην θη ΒΕΘΡΙΒΒΙ 6 οὶ ὦ. [Ι͂ἢ ΑΠΔΌΔΒΙ θιιπάθιῃ αἰχὶ ἽΝ 
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ν΄. Οοαθχ, 46 ψιο Ν᾽ ΔΙοἰσθηδγπιβ 1014 θηι: ᾿νώ δι ἐϊέογῖ5 Υ΄. Κι. 

διιγυξ ἰδοίοηο5. οι: οοαΐοα Ῥὲπιοοηίὶ ἐὐιδέϊοὶ, ααἀδογίρίω φαΐ. «7ιηι- 
ἐΐηω Βεὲδί. 1,οἱά. οἱ α τι6 ἐγαηδϑογίρίω." 15. σοάθχ βοῖπαβ σππὴ δ ἃ- 
ὑϊσῶπηο 7, 2, 23 δοηβθη ἴῃ ΒΙΠΡῚΪΘΥ.Ὶ Βουρύπτω προείλοντο ΡΓῸ εἵ- 

λοντο, θη ΑἸα]ηδ 2,1. 2 ἴῃ τρισμυρίους ΡΙῸ δισμυρίους, οὗ 4, 2, 26. 

Τ. Τϑυνηθηβ15, ἀ6 αὰὸ Ῥαβίηπβ Οοαά. ΤδυχΊη. νο]. 2, Ρ. 2923: 
«Οοαθχ οοονι. 6. 11. ὃ, ΟἸ]ιαγίδοθιιβ, οαἱ οὶ! τόρ. οἷγοῶὼ ἤΠΘΠ, 
ΒΈ6ΘῈ}] Χν. ἴῃ 4ὸ ΕὉ]. 1. ΣΧ Θπορῃοηθβ ΟΥΤΟΡ αἴθ ΠΠΟΥῚ οοἴο, δὰ 

αυδιιη οϑ]οθῖῃ Ἰϑρὶ θαι : εἴληφε τέλος ἐν Ρώμῃ ς ὃ ἐγ. ἥπθοηι αο- 
δορὶ οπιω απηο 6ρό2. (ΟΠ ΥἸδύ] 14.5.5). ῬΙΟΟΘΙΙΙ 110.1,11, 1--- 
6, δοοιχα  Ἰβϑι πη] ΘΟ] ]αὐϊομοπὶ ἄθῦθο ΟἸδαάϊο 1) α]τηῶζΖΖο, ἀοοί!δ5- 

510 ΑἸΔΌΔΒΙΒ 1 ὑΘΙΌΓΘΊιΙ. 
Εἀτ]οπαπ νϑύθυιμη αιξ8δ ΟΧχ ΟΟΘΙΟΙ 5. ϑυηῦ ἀπιούδε «Ππιη 1πη8ἃ 

ἃ. [516 οὐ ΑἸάϊπῶ ἃ. 1525, Θχοϑρίδ θῶ ρᾶῦῖθ αἰιϑηι ἀθ6 886 ΟἸΧῚ [).. 

4: 2. 2ο---5, 2, 27. δ᾽!Π!απούϊθ5 ὑϑηύαπη ϑαηῦ τηθη]ο  αύδβ, ἸΌῚ1 ἰθνὶδ 

ααδδάδιη τηθηδ 50188 ὑο]] θυ θηὐ, ρδυ ΘΓ 116 ΠΔΘΓΡΊΠΘΆ5 ΘύΘΡ Δ Π] Δ Π88 
ἃ. 1581 (Ν}) οὐ Τυπείποο ἃ Ί]οΐβοπο οαπὶ ὟΥ οἰ βίτῖο δουηπηιη]- 
οδῦξθ, 46 αιῶ ΑἸΧΙ ργροΐ. δ Απδθδβιη Ρῥ. νἱ (Ρ.) ἀθπίψαθ ΠὈΥ] 
ΒτοάξοῚ ἴῃ 6]15 Απηοίαθιοηϊθιιβ ἴῃ 64. ΒΑΒΊΙΘΘΗΒΙ 1568. ΟἸηηϊῶ 

ΘΠΪΠῚ ΘΧΙΡΉΙ8. [πἰῦ τιϑῖι5 ροδῦ ΠΌΤΟΒ ῬΓΈΘΟΙΡΊΙΟΒ, ΟΓΙΠῚ ΘΟΡΊΘΙῚ 
[ϑοθυαηῦὺ νἱἹ οἰ υ ββθιμ! (Οὐ. Β. Η δβῖιβ, 1.. Πα ου]θιηῖαβ, Βουμιηηδη- 

Ὠ18. 

Ἐὐδὺ δαύθιῃ ΠΤ οστπὶ ΟὙΤ ΟΡ α1886 Θά θη ΘΟ Π010 αι 1 ΤΌΤ ΤᾺ 
ΑΠΔΌΔΒΙ8. Θ586. ΟἾΧῚ ργϑοίδθοπμθ δα 1Π|81π Ὁ. ν111, αὖ ργορύθν Πγἃ- 
ῬΙΟΓΙΠῚ ΠΘΌΤΊδΠ ΘΟΡΡΘΟΙΟΙ 16 ᾿Ιοθη δ η}] ἅπιπὶ ἴῃ ἀἰἸδ]θοῦο 
ΔΙ ΠΒα 116 τοι θυ] ουῚ θ5. ὑπ ἴῃ ΟἸΏΠΙ ΟΥ̓ΔΟΙΟΠΙΒ. ΘΟΠΪΟΥΠΙΌΙΟΠ6 

ΠΊΘΙΙΟΥΘΒ ρδιιύθι δίαιιθ ἀθύθιιουθθ ρϑυῖη4θ [4|1ὰηὐὖ. ἘΠῚ ἀἸΔ] θοὺὶ 
4.146Π1 ΨΙΌ115 ΠΟΠΏ1]]15 ΘΟΡΤ 4188 πούδυ! 1. 6. ϑύβὶ ΠΠΌΘΡΊΟΓΘΒ δαιηῦ 

ΠΌΡῚΒ. ΑἸ θα 815, ν᾽ αὐ ααοὰ ΡΘΥΓΆΓΟ Θχιθηῦ Ὡ] θη ἃ Χοϑπο- 
Ῥμομίθ ξὺν, Βευνϑηύαιιθ δὐϊαιη Ὁ] οίθ5 ἃ δ ἴῃ ΑἸΠΔΌΘΕΙ 
ουτηδβ ἑόρακα, ἤισαν, πρῷ, ΤΌΓΒΙΙΒ 4|1ἃ τα ]ῦο ΟΥΘΌΣΙΙΒ η θυ πηῦ, αὖ 
1081 ΤΠΘΙΙΟΥΘΒ ΒΘΘΡΙΒΒΙΠῚΘ ρσ ΡΙῸ ρρ, σσ ῬΓῸ ττ, 1188 Βῃραϊ᾽ πούδγθ 
ΟΠΆΪΒΙ, αὖ γιν-- ἴῃ γίγνεσθαι οὐ γιγνώσκειν. Οομπδθρηϊιπηῦ Θἰϊδπι 1, 
3. 10, ἴπ ἴογιηῷ ὠμνύετε ΠΟ ΤΩΪΠτ5 απδηῃ ΠΥ] ΑΠΔΔΒΙΒ. 2, 5, 39. 

ἴῃ ΨὙΘΙΊΟΥΙ ὦμνυτε. ιοιηοάο ΣΧ ΟΠΟΡΠοΟπύθιη 5ΟΡΊ ΡΒ 1856. ΡΥ θ 6 

οὐϊϑπη ΒΙΠΡΊΪΓ6Πὶ ἐπεδείκννυ 6Χ νϑϑῦρῚ 5 ΠΌΓΟΤΠΩ 1, 4,10 ἃ 116 
Το δὑδαὐατη ΑἸΧΙ ἃἀ 6, 4, 6, 1ἸθΙάἀθιηαιιθ ὩμΙ μη ἀνθ Ὁ] Ρ] α πηι ἴῃ 

Δ ]10Ὲ15 [ᾺΠ|Θγ6 ΠΤΟΘ. Ποη Βοϊπη ΣΧ ΘΠΟΡΠομ 5, βοα Α ]σουτιηὶ 
ΟΠΊΠΪ ΠΏ, 46 4αῖθιι5 146π| ἀϊοθπάπιη αποά 46 Τ πον 146 ἀϊχιὺ Αν- 
ΠΟ]άτι8. ργεοῖ, βά. βθοιπάξθ ῥ. 'ν, ΠΘΑῚΘ. ΒρΘΡ ΜΠ ΠΠῚ 6586. τη] π1Π| 



ΣΧ ΡΒΔΟΒΑΤΊΙΟ. 

ον ΟρἱΒ ἃ Θοα!οῖθι5 πθαὰθ ἀπ θιϑηά τη αἰ ϑύϊϑην 51η6 115 γ6- 
Βυϊπιθη 85 Εὖ ἔοττηξε ἰθρΊθπηθ. [Τύδαμθ πὖῦ ᾿050 φ,ΔΙΏΙΠΔ ΘΟΡΙΙΠῚ 
ἰθϑυπηοηο οοηδίαῦ ΠΟΥ] ἄθτη ΒΟΥ ρβῖββθ σῷ, πΠοη σῷοι, αποὰ 
ΒαπρΡοβιύαμῃ ἴῃ ΠὈΥ15. ΟἹ] 1|8, ὕω Χ ΘΠΟΡΠΟΠΙΙ, οἷἱ ἰηΠ Απῶθοϑβὶ σῶς 
ΡΓῸ σῶος Ὀ15 ΤΘΒΟ πο γι ΘΧ ΘΟα 166 ΒΟΘ]ο]αηο, [46π| οοπβύδῃἑθυ 16- 
βύιῦπι τη ΟὙγορεαϊδ, αὐ ἀΙχθρδτη δ ΑΠδ0. Ρ. 1χ. ΕΠ φαθιηδάμηοαιη 
ΤΠ  ἀΙ 461 Οχ Θου πη ἤθιη οΥ ΔΙ Πγ ΘΟ πὶ ὑθϑ πο η]ο διεζωμέ- 

νοι ΒΟΥΊΡΒΙΒΒ6 οοηδβίαὐ 1. 6, Ὁ] διεζωσμένοι ᾿1ΌΥῚ ομηπθ5, οὐ Χϑηο- 

ΡῬΠοηΙ ΟΥγορ. 7,1, 2; 5; 22, ἐκέχριτο οὗ κεχριμέναι, 7, 55 27; κε- 

κλειμένας ΥΘΑΟᾺΙ 6Χχ ΘΟ οΙΌπ8, ἴω σέσωμαι 3, 2,151 5; 4511, οὗ 

ΒΘΙΊΡΘΙ ἀριιά δη ὉΠ] ΟΥ̓ ΘΒ. ΒΟΡῚ ὈΘΠΑ11ΠῚ 6586. ῬΑ ΘΓ 4116 σωτέος ΡΙῸ 
σέσωσμαι οὗ σωστέος, ροΥδιδάοθηῦ απ ἔΟΥ ΠΥ πῚ Πάρι θη 

δριὰ Ῥ]αύομθηι οὖ Τα ρι ἄθιη νϑϑυϊρία ἐππὶ οοθθὼ ῬΠΟΙ 5. 
ϑυ]άεο, ατιεθ διεζωμένοι {Ππ4 βογναν : Σέσωται καὶ σεσωμένος" οἵ 

παλαιοὶ ἄνευ τοῦ σ' καὶ διεζωμένοι φησὶ Θουκυδίδης" οἱ δὲ νεώτεροι 

σέσωσμαι: ἐπ᾽’ ἐνίων ἁπλῶς παραλείπουσι τὸ σ. κεκλειμένον, πεπρη- 

μένον. ()πδία Τάγο ᾿ηἰδούς βινθυιηῦ ΠΠΌΤΔΥῚ, τὖῦ πεπρημένον τ{Π 118 

Πανθηηδϑ Αὐϊβίορῃ. Ν' ϑβρ. 26, δοπβθηΐθηβ Νιιῦ. 1203, Εἶθ0]. 828, 
ΟΠ Γ6]14 115 ἴῃ νενησμένος οὗ νενασμένος, απιοὰ νενημένος ΒΟΓΙΡΒ6- 

νοῦ ΑὐἹβύορπδηθβ, τὖ Τ᾽ πον 465 οῦ Χοπόρῆοη. ΡΊ]ανπηῶ δαΐθμη 
ἀθ ποὺ ρϑῃθι 18 Π| δηὐατζι85. ἔπ|556 ἀθρτανίω ργοάτιηῦ ργαΠηηγδ- 
0101, ν]οἰββίτη ἀθύθυ ΟΥ̓ 5 αἰ ἴθυθηῦθβ [Ὁ 8 απδπ ΠΙΌΡῚ ΠΟΩῚΘ Βα ρθΥ- 
βυιϊ685 βιιρροαιϊαηῦ, τὖ ἀθ ΤὈγηδ ὩΟΟι ΒΔ ΟΝΙ 1π εἷς ΡΙῸ έας ἀϊούμπτη 
δὰ 1,11,2; 46 ἴογσιηῶ ἀπαρασκεύαστος δά 2, 4, 15. ποίαὐῳ ΟΙ]ΟΙ85 

6, 145 οϑύθῃπαιῦ ὑθβυ πη 11 Π), ἤᾶπ0 6Χχ θοάθιη ρυοΐογθη θ ἰοθῸ 

ΤΘ ΠΟΘ ΠΘΠ15 Ρ. 1453. 25. πὸ ΘΟ Π665. ΘοΟηβθηδπηῦ ἴῃ ἀπαράσκευος, 
τιὖ σΘΕΘΓΙΒ 6}118 δῦ ἰοοΙβ οι. [ αητι6 81 Χ ΘμορΠοη 15 ΠὈΥΤῚ 1Π 
τ} 015 τη] ϑηῦ αἸΦ]Θοῦ Αὐὐοο Ιθρθϑ, 15. ἐθϑιθιιβ ΠῸῚ ΡΪπ8. {11- 
Ὀαθηάιπη ααᾶμ ΤΟΙ ποτ πὶ Α ὑὐ] σουιη) ΘΟΟΙΟΙ 5, αυπιπ ᾿ΡΒ118 
ΠΟΥ ἀ1415, 41 ρου ϊθοῦππη Α ΟΌ]ΠΟΙΒ 1 παθοῦαν: ΘΧΘΠΡΙΔΙ, ΠῚ 
ΠΉΪητ5. Β᾽ηὖ ΥἹ 081. Εὔϑάθη Θη]η}, αὖ Ρϑιιοὶθ ἀθί μι πραν ΘΧΘΙΠΊΡΙΙ5, 
δρια ΓΓΒιιογ ἀΙἀθὴ ΘΟΠ 1810. ΤΟΥ ΠΤ πὶ πλέον οὐ πλεῖον, αποα γ6] 
δριιὰ ροθίαβ ΤΡ ᾧ ΡΙΟϑὰ ΡΙΌΓΒΙΒ ν᾽ ἀϑίι ΔΙΊΘΠπιη, ΡΥ ΘΓ 116 
Του πη τ πλείων οὕ πλέων, ατιοα ν]ΟΙΒ51ΠῚ ΡΟΘῦϊ ΡΘΟΌΠΙαΓΘ 80 11- 
ὈΓΑΥῚΒ ἴον πη πλέον ἀθοθρύϊβ ρϑγρθίιιο [ΐθυίαυ, η6 αἀϊσαϊῃ (6 
ἕΌΡΠ15. ὁ πη} ΘΟΠΊρΡΑ ΓΙ νΟΥτ ΒΟ]τ{15 οὗ σοηύγδοῦ!β ἴῃ οὑς οὗ ὦ. 
ΠῚ ἴῃ ἤοχίοηθ νΘΡ Ὁ] οαάθῃῃ ἃρια αὐτιιπηαιιθ ᾿ποοηβίδηια ἴῃ ΟΡ- 
ὑαῦϊν] ΤΟΥΤΩΙΒ ἴῃ οἴη οὐ οἵ, ἀΘ ατὰ ΑἸΧΙ δὰ 1, 6, 2, δ Ρ] αν 18. ἰὴ 

μὲν οὐ μεν, ἀΘ αὺυδ δὰ ό, 4,1ο; 7,1,41. Οὐ]ι8 αδ5 ΡΠ ΟΣ 

ΘΧΘΙΏΡΪὼὰ ρΡοθίδγιη Αὐθοονι), αὖ Εὰαν. ΟὙο]. 132, δρῴημεν, 00] 
συνδρῷμεν ἰλεννοδῖπιθ, [οη. 942. φαίημεν, υ{01 Το συμφαῖμεν ἸοσιΙΠὶ 



ΡΒΔΌΒΑΤΊΙΟ. ΧΙ 

ΒαῦθΡΘ νιἀϑύμν,, δάθο βϑιιπῦ ραιθῶ δὲ ἱποουΐω αὖ ἤθαπ6 ροθίϊβ, 46 
αυΐϊθιβ ροϑὺ 1λανγθβίαμη ῬΟυβοηι5 Αὐϊβύορῃδη. Ρ. 8ο, ροββιηῦ νἱη- 
ἀϊοαΐα Πα ΌΘΡΙ δὲ δ]1θηδ5. Θθ56. Ὁ πιδιι ΑἸοου απ] οὐθάθπαιϊμ νἱ- 

ἀθαύαν ΑὐὐϊοΙβύϊβ, ΜΩυαΙ Ρ. 93 οὐ ΓΠοηλξδ Ρ. 1.53», Π60 ΓΆΓ18 ΠΌΡο- 

ΤΠ 1Π410115. Π 46 ΘΡῸ ἀριστῷτε τοδί] Χ Θηορμοηίΐὶ, εὖ ἀἸΧῚ δά 
ΑΠΔΡ. Ρ. ΧΠΠ!, οὲ ΤΡαρΊοΙβ, Ρ]αύοηι, ᾿βοογαῦϊ, τοϑυϊ αὐ βαηὺ εἶἷμεν, 

εἶτε οἰο., 46 ααϊθιιβ Ἡ ΘΥ8Δ011468 ρα Ἐπιβύαύμιιμι Οἀ. Ρ. 1907. 44. 
ΟἸ)ϑπηοα] ΟΥ18. ΠΟῚ Β6Π16] [ΘΓ] 116 ἸΒῸΒ. Θ88586. ΠΌΟΡΠ ἴῃ 
ΠΠΌΥῚΒ ΔΙ αποί!θ5 σϑρουμαηΐαν, 564 να] ρα 65. ὑδη θη} ΠΟ ΒΘΠΊΡΘΙ 80 
ΠΡΡΘΥῚ5. Βα δου πῦα5 ἴ8.6116 ογθάθυ πὶ ν6] ΑἸθχπάνιηαπι ἤμην 1]- 

Ἰαύππι νἱἀθυιὺ 6,1, 9, ΘΟ 1615 ἀηππι8 διούογὑδῦθ ἃ Π16 5.0] ύιιΠ1, ταῦ 

10. 10, ΠΟη πλΐππ8 ΑἸδχαπαγιηθπτῃ σφέτερος ΡΓΟ ἡμέτερος. ΕΠ] ΒΘ) 

ΘΘΗΘΙΙΒ οϑῦ πηρθγαύνι ἰουτηδ ἴῃ σαν, ἀ4θ αὰῷ ΤΠ πον 141 οὐ Χ θηο- 

ΡῬΒΟΙΌΙ, πὖ ΤΟ] πὶβ Α ὑ1ο15, ΠΠαύω δα 4, 6, το, Ρ] Βα ΠΡ ΟΡ θοῦ] 

Βθοιηάδ, Ρ] ΓΔ ]18 1η εἰτε, 46 αἰῶ δά 1, 2, 10, ἰουμηξθαιθ ἔφης οὗ 

ἀπήεις, ἀΘ6 ααθιι8 δα 4,1, 25: 5,1, 25: μεμνῷτο, 40 40 8Πὶ ἃ 
ϑΥδιημηδίϊοῖ8 ἰθούο ΡΙῸ μεμνῇτο, αὖ καθοίμην ΡΥῈ καθήμην 5,1, ὃ, 

δι 1, 6. 3, 8]16α 116 ἴογπηδθ ΔἸ1Ό1 βα]αύθθ αὰῦ πούαθεθθ ἐδ ἡ δὴ 
Βιιβρθοίεβ. 

ΟΥαβὶη ἴῃ ριόβῶ Αἰ] ΟΣ} τ]ὸ {1586 ἔγθα θη Ο θη απ Πη 
ΠῸΠΟ Φρραγοὺ ἴῃ 1ΠὈΓῚΒ. ν6ὶ ᾿ρϑουιπὶ ὀοηδύαὺ 1Π61010, 410 ΠῚ 

ΔΙΙαποῦϊθ8. τοϑυϊαΐω διηῦ ΠΟ ΒοΙπτη ἁνὴρ οὺ ἁγὼν, υὖἡ᾽ 2, 2.5 7: 

πΠ πὶ δὰ οἰδδπι ἄνδρες 2,.2,.7: 2, 3. 15..δ ἂν κ5..85. 9: 

5, 5. 355 ἴο116. 1 6] Πριθαχ ΠὈΥΓῚ8. δαῦ ἃ ἂν ργΥροθηθθι5 φαὺ ἂν, 

πεττὶ α᾽ 56: 0..1,.27: 2. 1, [2, αποτυβΠπιοάῃπ τὰ ἄλλα, τὰ. 

ἐκεῖ, τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἐκεῖνος, τὸ αὐτὸ, τὰ αὐτὰ οὖ ἅ11ὼ τηο40 οοπ- 

Ἱππριηῦ τηοᾶο ἀἸΒ]απρτιηῦ, αὖ ΑΙΧΙ δα 7. 5, 85: 5» 4; 43: ἴῃ μ]π- 

ΤἾΠΩΙΒ ΟΥ̓ΔΒΙΠ ὉὈΙα 16. Θ686 τϑϑυι θη άδηη, αὖ ἴῃ πρου ῬΙῸ προε, 46 

αο δὰ 2, 4, 18, οὐ ΑπδΌ. Ρ. ΧἼ], θα 6. ΟΥΘΑ10116. θ8886 καὶ ἂν 

ΒΟΥΙΡΒΊΒΕΘ 2. 1,13,1», 411] ΒΕΘΡΙΒΒΙΠῚ6 κὰν, οὐ κἀπενεγκὼν ΤΘΟΘΡΙῦ 6Χ 
1.15. 2, 4, 19. ; 

Ηξθο δαύθιη δὖ 5: 11 ατιη} ᾿ΠΟΌΓΙ ΠΡ ΑΥΙΟ τη 1Παύϑ διηὐ οὐ 
ἴδ ι0116 ἀθρυθμοπάἀθηΐα θὔϊθπ 51π6 ΠΌΤΟΓ ΠῚ ᾿π6]1ο10. ὑπίο ἰαὐθὺ νἱ- 

111, ὩΌῚ πούϊΟΥΘΒ ἴΌ πὲ ΘΧΟΑ ΙΒ ΟΣ θπ5. δα ηὖ βαρροβιῦδο, αὖ λε- 

κάνιον ῬΤῸ λεκάριον 1, 3. 4, οὖ ΡΙΓοοίοι δ]1Ίὼ ἀρτοποιὸς, αὖ να οὗατ, 
ΡΙῸ ἀρτοκόπος, 5, 5. 29, δῦ γοοϑθυ]ῳ Ἰὼ ῬΙῸ 81}5 1Παΐϑ, αὖ ἀνή- 
λωκα ΡΙῸ ἀνῃσίμωκα 2. 2,15, ἀπέρχεσθαι Ρ1Ὸ ἕπεσθαι 1ῃ ΟΡΟΪΤΠΟΒ 2. 

4: τὸ, 5Βιοιὺ ἐρχόμενον ῬΥῸ ἰόντα ἴῃ ἀθύθυι οὐ ΘΒ. ΠΟΠΠΙ]]0Β ὃ, 5, 12. 

οὐ ἀπήρχοντο ῬΥῸ ᾧχοντο 1ῃ ΤΏ6]10γ68 Απαῦ. 4. 6, 22, αἴ185 51 [ἢ 

οἸμηΐθιι8 Ἰορουθηΐαν, αὖ ἐξέρχοιτο ΟΥ̓. 451,1, ΌΌΪ ἐξέρχεται ἀοίθ- 



ΧΙ ΡΟ ΑΓαΟ. 

ΤἼΟΓΘ5. αυ]άδπ), οτύδϑβο ᾿ΓΠΠΟγ 1415. δὲ Αὐὶβύορ μα Πῖ5 ΠΙΠ1]Ὸ 661- 
ὑϊοῦῶ ΘΧΘΗΊΡ]Φ ὕπ6 1 ν᾽ ἀουθηΐαν, 46 ααϊδὰβ δὰ ΤΠ65. ϑέθρμδηὶ ν. 
Ἔρχομαι. Νέξρο αυϊδβαιιᾶπ) ἴδ6116 ἀθρυθῃθπάθγθῦ νϑέθγθιῃ βουιρύς- 

ΤΆ, 101 ΘΟΥΓΘΟΓΟΓΕΙΠῚ ΘΟΠ]ΘΟΙΕΣΙΒ τῶ οϑὺ οὐβοισαΐῳ τἰὖ 1, 6, το: 
ἔΛλλοι δ᾽ ἐνίοτε λέγοντες ταὔτ᾽ ἂν διαπράττοιεν, ΗΪ5] ΤΠ 6] ΟΠ [ἴη- 

ἀἴοῖο ΠΡΥΟΥΙΠῚ Π1}}1 τ δυο ᾿Ιουϊδβϑὺ ἐνετοὶ, αὖ ἄλλους ῥήτορας 
ἐνιέντες αἰχὶῦ ΤῊ πον ἀΙ468 6, 29, ΙρΡβθαιιθ ΣΧ ΘΠΟΡΠΟη 8101 ἐνετός. 
Αυὖ 8, 4, 322: Διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ 

ἐπαγγέλλουσιν οἱ φίλοι τοῖς ἑταίροις, ἀλλ᾽ ἀπατῶνται, 10] ΘΧ ΘοΙΠΠ- 
ἄριη βουιρύπγα ἀλλὰ ἡττῶνται οἴἶβοοϊ ἀλλὰ τητῶνται. ΑἸΙα Πυ785 

ΘΘΠΘΙΙΒ Υἱύϊῶ Ἰδύθιια ΘΟ Π]6Οὶ 3,1, 17; 3,2, 2. Εἰ νϑύϊμϑ θοπ]θοῖου 

1Π Π]ΘΙΙΟΙ ΠῚ ΒΟΙΙΡύΓΩ 1,1, 4, ὉΌΙ ἀο]οῦο, τυὖ 1116 νο]αἱύ, λέγεται 

ΔΥΡυλῦ1" ΘΟΥΓΘΟἑΟΙῚΒ ἴῃ νυ]ραίῳ ϑηθπάδίιο. Νϑαῖθ 4}1}1 ἀθϑιηῦ 
Ιοοὶ, πιο] Φη ] τ] οὐτιπὶ ΘΟάϊοιτη ααδΙην15 νι ]οδῶ ΒΟ ρἐπγῶ νΘΡΙΟΥ 8 
νϑϑυρια βοῦν γ νιἀθαύμτ 1Π}6]1ο]ῦθι οουτθοΐθθ Ὑ᾽ δἰ αὖ 2, 9, ὃ : Ορῶ 

γὰρ ὁμοίᾳ μὲν τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας, ὁμοίας δὲ συν- 

ουσίας πάντας ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν ἡμῖν πρόκειται, τη Θ]]ΟΓΘΕ, 

411 ὁμοίᾳ γε τροφῇ πάντας ἡμᾶς τὰ πάντα ἀσκοῦντας ὁμοίας συνου- 

σίας πάντας ἀξιουμένους, δ16 α14 ργοάθγο νἹἀθηίαν": Ὁμοίᾳ τε 
τροφῇ πάντας ἡμᾶς χρωμένους καὶ ταὐτὰ πάντα ἀσκοῦντας ὁμοίας 

συνουσίας πάντας ἀξιουμένους, ἴδγα τιὖὸ 3, 92, 26: Τούτους ὑμᾶς δεῖ 

ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ οἷς τε ἐτρεφόμεθα ὑπὸ Κυαξάρου ἅτε ἠσκοῦμεν. 

(1 Ἰοοιιβ 18 πὶ ΟΠ ΠΘΙΔΘΙῸ ΥἹΌ] πον ΘΙ ΒΡΙΟΙΟμθη. ΑἸ1ΌῚ ᾿πιι 118 
οοΥγθοίουιπι Δα θη τ 6] ΟΣ πὰ ΠΠΡΤΟΥΊΠῚ ἀἸΒΒΘΠΒΙ5 ΟΡ, 

ἃ Π16 Ραᾶγύϊπ βυθ]αύω ρα πὶ ἴῃ δηπούαθοπμθ ποίαΐα. ὅϑῬ'ϑαὰ απηΐ 
οὔϊδιη ΠΙὈΥῚΒ. ΟἹ θτιΒ. ΘΟΙΏΤ τ ηΪδ, 4118} 1 ΦΠΊΡ]ΙΟΥ ἄπιο ϑιιβέμ}} ἴῃ 

[αΌυ]ὼ 46 Ῥαηίπθα 6.1, 58: Ἣ δὲ Πάνθεια ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν 

ἑαυτῆς χρημάτων χρυσοῦν τε αὐτῷ θώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν 
κράνος, ὡσαύτως δὲ καὶ περιβραχιόνια. Εὖ 7,5, ι6: Καὶ νῦν τὸ 
μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων κεχῶσθαι λέγεται, καὶ ἐπὶ μὲν τῇ 

ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνό- 

ματα Σύρια γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ ἐπιγε- 

γράφθαι σκηπτούχων. ΑἸΙμα 46 ΟΥὙΤῚ ΘοΟΠΊ]μρ6 8, κα, 28 : Ἔνιοι δὲ 
τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς μητρὸς ἀδελφὴν ἔγημεν, ἀλλὰ 

γραῦς ἂν καὶ παντάπασιν ἣν ἡ παῖς. α6 ΠΟη ἀΙΒΒΙΠΏ116 ποίαν! 2, 
2.132: Ὥσπερ ἔνιοι καὶ ἐν ᾧδαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰκτρά τινα λογοποι- 

οὔντες εἰς δάκρυα πειρῶνται ἄγειν. ΑἸΙὰ 5. 2, ὃ; 79 5. 11, 12. 

ΑἸ) ϑπιοα! οὐϊοβοσῖιπὶ ἰθοΐογιμη Δ ἀϊξαπηθηΐω ἡπῖιη πη 811 Χ 6ηο- 
ΡῬΒοηὐ5 βουρίῳ ὕππὶ τη ΟὙτγορεθάϊαμ Π]ωΐῳ ἴδ 6116 Ἰωξθηῦ, τ] ΠΘα 116 

γΘΥΡΙΒ ΠΘατιο βϑηθθηξα, ΟΠΠΪΠῸ διιηΐ Ὀβοηδ δῦ ΠΌΡΟΥ Τὴ ἀἸΒΒθηβιι 
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οοδΡριμιηὐαΓ, τὖ 3, 2. 16 : Ὥστε καὶ προσοφείλοντές σοι ἄλλας χάρι- 

τας ἀναπεφήναμεν, ἃς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεθ᾽ ἄν σοι 

μὴ ἀποδιδόντες, δα ἀϊΐῳ ἴῃ ΠΌΠ]]Πι5 ἴουο 46] ΠΠΌΤῚΒ :; ᾧ γ6] ἂ καὶ ἀποδι- 

δόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδ᾽ οὕτω πρὸς εὐεργέτην καταλαμβανόμεθα τοσοῦ- 

τον ποιοῦντες. Εἰ Τηϊηοῦῶ απϑβ δ), αἴιϑ8 Βιιβύμ}} ὃ, 1,10; ὃ, ὃ, 20. 

Θυδ]ϊὼ ΠΟῚ ΡΘΙ ἱπουΓ 18 ΠῚ 1Π ΘΥΟΙἾβα6. [8.01160 οὐθαθὺ 411 ΠΟῚ 
ΤΏΪΠΟΤῚ ᾿Ισθηϊϑ νυ ῶ ΟΠ ΒῈΙΡΡΟΒΙ 8 Θοπ]τιπούδι νἹ θυ ὺ απ 410] 
ἔπ} 5, 2. ὃ: Νῦν δὲ ὅτε ἀληθεύοντά σε ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω τὴν ὑπόσχε- 

σιν καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα σὺν θεοῖς πονήσειν, (1188 

ΠΊΘΙΙΟΡ ΠῚ ΟΡΘ ζῶ οοηδβίαὺ βου θθηάδ: Νῦν δέ σοι ὁρῶ ὀφείλων τὴν 

ὑπόσχεσιν καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ κ. τι Δ. ΝΟ Τη1ΠΠῚ ἴῃ 

ΠΌγο πλυ!ύπτα Ἰθοὐωΐο πὰ ρϑιιθῶ ΤΘΡΘΥΙΡΙῚ 46 ααθι5 ΔΗ Ιρ ΔΒ 
ΒΟΓΙΡΟΟΣΙΒ Βιηῦ 8δῃ ἸθοίουΙΒ γ6] 1 θυ ΡΥ ΘΟΙ8, νϑὶαῦ 1, 2, 13, γϑυθω Ὁ 
ϑίοθεθο οὐ Ζοπδῖῶ οπηδϑὼ οἵόνπερ γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες, οὖ 

4,18. 4101 δὺ ϑαϊζουιθιιβ ποίδὐδ. 
Μυϊύο νϑῦοὸ δηΐθ ΠΠΡΤΌστ ΠῚ] Βιρουβυϊ πηι οούθύθμη Χ ΘμΟρΡ ΠΟ ὐ]8 

Ογτορεθάϊω δαούῳ θοῦ Ἀρρϑῃηάϊοθ ΕΡ:]ΟΡῚ, τὰ ἂὺ Αὐμθηξθο 81118- 
4116 ρΡοβϑὺ θὰ ἰδηαιη) ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙδΙΒ οἱὐαῦ!. (θη ροβύαιιϑηη 
Ὗ 8ΙοἸἰκθῆδυῖιβ, αὖ ἀϊούμπτῃ δὰ 8, 8,1, Π1Ππ|8 ΟῚ 6586 Βιρῃιποδνογδῦ, 

564 Ἰᾶῖὰ ϑηθιαυτιιβ Βρροβιύμιπη, βϑηἐθηῦδπι 6115 απ 411 ΡτῸ- 
Ὀαυπῦ ὑππὰ ΒΟΘοκ1πι8 1)6 βιμηυ]αίθ Ρ]δύοηϊβ οὖ ΧΘΠΟΡΠΟΉΟΙΒ 

Ρ. 26, αδὶ οοηύτϑ ϑ' Ομ ΠϑΙ 46] ἀϊβραύαῦ τϑῦϊοηθθ, ὑθηιριιβ αιιο βουρύδ 
Βιὺ ΟΥγορεθάϊα 6Θχ ὑθΌτ ἴῃ ΕἸΡΙΠΟΡῸ Τηϑπιου ἃ [15 60]Π10Ὶ ΡΟΒΒ6. ΟρἹ- 
ηδῦϊ. Νρὸ αυ!βαθδηι ΠΟΔΌΣ, αὖ ΟΥΘΑῚ ροβϑιῦ Χ Θηορῃοῃΐίθιῃ 
ἢ] ΒΙΠΟΑἹ ΔΡΡΘπάϊοΘ ΠἰὈγτπὶ ΒιαπΠ ΦΔΌΧ1556, δη ] ]ΟΥῚ ὈῈ15. ΟΡΙΙΒ 
6586 ἐθβθθιβ α8πηὶ ΑὐΠΘηξθΟ, θὐϊϑιηϑὶ ΠΟ ῬΓδούθι' ΟΠ]Θ Ρ΄ΘΠΙΙΒ 
ΒΟΡΙΘΠΑῚ γοσδὈ.]οΥτπ] αΟΥ απ ἀδιη τιϑι18, 46. ααϊδιιβ αἀἸούπμη δὰ 
Ιοθοβ βίηριοθ, ἃ ΧΟπορποηΐθ δαβαπθ εοὐαΐθ χαδηύιμη οοηϑίδ 

ΔΙΠΊΘπιιβ, ἀϊγθυβιὴ ργοάθγθῦ βου ρύογθμ, 4] ἴρ80 1106}}} ἔπ 6]88- 
ΠΙΟΑΣ 5101 ἔπ15586 ἀθοϊαγωῦ ΘΟΠΒ1]1ππ}, ᾧ 4110 Δ] 1ΘΠΙΒΒΙΠ.Π5 ἔπ] Θασίου 

Οὐτορεθαῖθθ, 4 ἢ1}}1}] ΤΩ] Πτι8 ΟΠ 556 α8Π1 γϑυ!ὑϑύθπι ΠΙδύουἸοδτα 
5818 Ῥϑυβροχϑυιηύ Αὐϊβδύἀθα Ανῦ. ΒΠϑῦ. τη ὟΝ 4|Ζ1 οί. νοὶ]. 9, 
Ρ. 428, 22: Πάλιν ἐν τῇ Παιδείᾳ ὅρα πῶς μετεχειρίσατο εἰπὼν, Ἔν- 

νοιά ποθ᾽ ἡμῖν ἐγένετο. τὸ μὲν οὖν νόημά ἐστιν, ὃν τρόπον Κῦρος παῖς 

ὧν ἐτρέφετο καὶ τίνος παιδείας μετέσχε καὶ τίνα ἔργα ἔπραξε καὶ ὡς 

εὐδαιμονέστατος ἀνθρώπων ἐγένετο᾽ τοῦτο δὲ ἄλλο τι βούλεται τῷ 

ἀνδρί: οὐ γὰρ Κῦρον ἐγκωμιάσαι προήρηται οὐδὲ μέλει αὐτῷ ὃν τρό- 

πον ἐπαιδεύθη ὁ Κῦρος ἢ ἐτράφη" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν ἤθει προάγει τὸν λό- 

γον, ὑπογραφῇ κέχρηται ὁποῖόν τινα δεῖ εἶναι τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ 
τίνι τροφῇ καὶ τίνι παιδείᾳ χρῆσθαι, καὶ ὁποῖον μὲν δεῖ εἶναι ἔτι ἐν 
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παιδίους ὄντα, ὁποῖον δὲ ἐπειδὰν μειράκιόν τις γένηται, τίνα δὲ ἔργα 

καὶ ἐπιτηδεύματα προσήκοντα τῷ καλῷ τε καὶ ἀγαθῷ ἀνδρί: ὁ δὲ Κῦρος 

ἄλλως ὄνομά ἐστιν αὐτῷ. Εὖ ῬγοΟΘΟρΙμΒ [)6 ἐρα τῇ, ρτϑίαυ. Ρ. 2, Ὁ: 
ἤΑριστον μὲν δὴ βασιλέα γεγονέναι τὸν Πέρσην Κῦρον τοῖς τε ὁμογε- 

νέσιν αἰτιώτατον τῆς βασιλείας ἀκοῇ ἴσμεν" εἰ δὲ τοιοῦτός τις ἢν ὁ 

Κῦρος ἐκεῖνος οἷος δὴ ὑπὸ Ξενοφῶντι τῷ ̓ Αθηναίῳ παιδεύεται οὐκ ἔχω 

εἰδέναι. τάχα γάρ που καὶ ἡ τοῦ γεγραφότος αὐτὰ δεξιότης κεκομψευ- 

μένῃ δυνάμει τοῦ λόγου ἐγκαλλώπισμα τῶν ἔργων γενέσθαι διαρκῶς 

ἴσχυσε. Οὐηΐτω ΒυΖΔΉ 1 ΟΠΤΟΠΟΡΤΆΡΗΙ, αὖ ΟἸΠΠΌΆΠΊΙΒΙ, Ρ. 1: 
ὋὉ μὲν γὰρ τὰ Ελλήνων εἰς ἱστορίαν ἔλαβεν ἔργα, ὁ δὲ Κύρου διεξῆλ- 

θεν ἀγωγήν τε τὴν ἐκ παίδων καὶ πράξεις, ὅσαι εἰς ἄνδρας ἥκοντι 

τούτῳ ἐξεπονήθησαν, οὐ τὶ ἐούαπμη (ὐγγορεθά!διη ἴῃ (ἸΠΓΟΠΙΘΟῚ ΒΙΠΠῚ 

ΓΘοοριὺ Ζοπδιδβ οπτὴ Ἡθγοάοί! οὐ Τ που 1415 ΠΙβύουϊ ΘΟ ΡΟΠΘη- 
65, αὐ ΤΉΘΟΡΠΙΪ 5. δ Αὐἰοϊγοιμη 1. 2, Ρ. 297 Ο: Ἡρόδοτος γὰρ 
καὶ Θουκυδίδης ἢ καὶ Ξενοφῶν ἢ ὁπόσοι ἄλλοι ἱστοριογράφοι οἱ πλεί- 
ους ἤρξαντο σχεδὸν ἀπὸ τῆς Κύρου καὶ Δαρείου βασιλείας ἀναγρα- 

φειν, μὴ ἐξισχύσαντες τῶν παλαιῶν καὶ προτέρων χρόνων τὸ ἀκριβὲς 

εἰπεῖν, ᾿πΠἴ6 1 Βουρίῳ διβύουιοω, τὖ Π1ὦ ἔα θα] οβῶ, γϑυπ!θυτιηὺ ΠὈτιιτα 

4π6πὶ ΝΙΘΡΆΥΙ5. ὅ6Π0]. ΠΙβύου. νο]. 2, ραγῦ. 1, Ρ. 116, οὔϊδπη ἐδη- 
ααδιη ἢούωπι ἔαθυ]α πη) ΠῸΠ τη] 185 Θοιηροβι θη Ππά]σανιῦ ατιδ πὶ 
ΒΘΙΟ βουρύαπι Ηϊβίουαηι αγεθοαη. ὅϑ'6ἃ χαρά 184π| Ῥ]αύομθπι 
Τ,6ρ. 3, Ὀ. 694 Ὁ, ἀϊοοπῦθηι Κῦρον παιδείας ὀρθῆς οὐχ ἧφθαι, Κοπο- 
ῬΒοηύ5 Πρυτη ἰαπαθπδῖη ἤοίαπι ἔπη πούΐωβθθ ορὶπαῦιβ θϑέ 
ΑὐΠΘΠ ΘΒ 11, Ρ. 504 Ε΄, ΒΟ ΚπιΒ ]. ὁ. Ρ. 29. δηϊπηδάνογεϊῦ τηΪΤῸ 

Ἰαρϑίιμη 6586. ΘΙΓΟΤΘ, απππ|Π| παιδείαν Γ]αύο ἀϊοαῦ ΠΟΙ Ἰρβῖπ5 ΟΥΤΙ, 
564 ΠΙΡΘΓΟΤΊΙΠῚ 6185 ΠΟ τϑοῦθ ΔῸ 60 ᾿πϑὑϊπύαπι. ἴ7πᾷ46 ΘΟποΙ 6 Γ6 
οὐΐϊωπι ααθο 61} 1π|5 Ν. Α. τ4, 4. 4, [αθυ]αῦαν, Ῥ]αὔοπθιη ἢἷ8. νου 15 

Ὁ]ΟἾΒΟῚ ν 1556 Χ Θπορποηΐθπι, αὶ ΟΥγορεθά ἴδηι ΘΟΠΒΟΡρβθυὺ ροβύ 
Ιϑοΐοβ ἄπο ἔθγ Ῥ]αύομιβ ΕΘ ρα Ὀ]Π1οε8 ΠΠΌΤΟΒ, ἀϊβραίαύ 10. Ρ. 25 5. 

ϑορίδοθαηι 1.ἱρϑίω. 
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ΝΌΟΝ 

ΓΑ ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΤΙΕ 
ΡΑΞΒΝ 

Μ. 1 ΒΑΒΝΟΝ ΡΥ ΒΑΙΝΤ -ΟΒΟΙ ΧΑ, 

Τναυτοβιτῇ 46. ΟἸοόγοῃ δὲ 66 116 4ἀθ 1)θηυβ αἀ᾽ ΗΔΙΙΟΔ ΓΘ Ε56 
δυγοϊθηΐ ἀ Θηὐγϑῖ 6. ὕοιιβ ἰθ8 Βα ρθβ, οὐ ΧΟ 16 ᾿πρϑηγθηῦ ἀθ 
Ιὼ ροβυένι6 βὰν ἰὼ Ογγορέαϊθ. Οδβ ἀθχ δηοίθηβ ἐουῖνα 8 ἰῶ γ6- 
σϑγἀοϊθηῦ ΘΟΠΊΠΊΘ ἢ ΤΌΙΩΔΠη Πἰβίου!αι6, ἄϑηβ [θα 16] Χάέπορπομ 
ἀγοῖῦ γοῦ]α ἐὐδ! ον 565 ΤΠ ΧΊΤΊΘΒ 8111 [05 θυ 5 αἀη ρυῖποθ. [[8- 
βόγιϑ ϑαἀορίδηὐ 16 Βα Ππηθιὺ 46 ΦΌΒΘρΠ6 οὐ ἀθ ϑιδαϊηὐ-  ἐγόμπιθ, οδῶ 
ἄδηβ 16 ἀθ  ΠΙΘῚ 816016 ΦΡΡΘΙΘῚ ἀ6 οοϑὐΐθ ἀέοιβίοῃ, ϑὺ βαϊνγ 16 νέοι 
ἀπ ΡΠ] ΟβορΘ Οαὐθο ὀοποθιπδηὺ Ογγιθ, ΤΙ ΌΡΙΠΙοη 46. οοὺ Π801]19 
ΘΠ ΟΠπο]οριϑύθ ἔαὺ ἀθρι8 ΘΠ ὈΥαϑϑόθ βδη8 ΘΧϑιηθη Ρδ 68. Πομη- 
Τη685, ἀοῃὺ 16. ΠΟΠῚ 561] ρθιιῦ ᾿ΠΠΡΟΒΘΥ, 615. απ Βοββιιθῦ, ῬΒΖΙΌΠ, 
Μαδυθμδμπ), Ρυϊάθαιχ, οθ. [18 πθαγθηὺ δου ἐρατὰ ἃ 1 ἃν 46 

ΒΟΔΠΡΘΙ Ὁ ΠἾανοῖύ Ρδ5 οὐ αἰ υδποου αὐ Ὅἢ Π6 ἀθνοιϊῦ ρδβ 

δ]ουῦοι Ρ]ὰΒ ἀ6 ἴο] ἃ οϑῦ ουντᾶρθ ἀ6 Χόπορμομ αι ΤΟΠΊδη 
αἀ ἨῤξΠοάοτοΡ. ῬῬέΐξαι, τηδὶρυό 1 θῆν:θ 4111] ονοῖύ 46 οὐ] απ Ὶ οϑῦ 
ΠΠιβύτ βωνϑηῦ, ἢ6 οὐαὺ οΘοροπάδηῦ ρᾶ8 ΡΟΌγΟΙΙ Β᾽ ἐοοτύθι" ἃ 06 βιι]θϑύ 
ἀθ βοὴ βθῃθ πηθηῦ. 

Μ. Ἐτόγοῦ ΒῪ ΘΟΠ ΟΡ, Π1818 1] οἷ 16 τηόγιύθ ἀ᾽ανοῖν 16 ΡΥ6- 
ΠΘ᾽ ἀϊβοιύό ἃ ἴοπα οοὐΐθ τηδύϊδυθ ὥνθο διιναηὺ 46 βαρϑοιψέ οὖ 
αἸπαρδυύϊα!ὐό ααθ 46 βανοῖν οὖ 46 1υϑύθθθθ. 1] ἀέμῃγχοηύγα ατι6 165 
ὄνδηθηη 8 Ταρρουόβ ἀδηβ ἴθ Ογγορόαϊθ πθ ρϑιινθηῦ 56 ΘΟΠΟΙΪΙΘΥ, 
ΠΟΠ ΒΘΠ]Θιηθηὐ ἄΥθῸ ΟΘΙΧ 406 ποιιᾷ ΠΙΒΟΠΒ ἀδη8 165 ΠΙΒΟΟΥΊΘΩΒ ΡγῸ- 
[ΔΠ65, Π1815. Πηδτηθ ὥνθο 16 ἐόπηοϊρπαρθ 49 1 που θαγο βοϊηίθ. Π 
ΡΙΟιγῶ ΘΠΘΟΥΘ, 1. 4π6 Χ ἐπορῆομ ἃ ΒιρΡΥΙΠιό 1ὰ ΘΊΙΟΥΥΟ 46 ΟΥΤΤΒ 
οοηΐγο ἰο5 Μδάθα; 2. απο ἴα γαχᾶνο ἀθ ἰὼ Ογγορόαϊθ οϑὺ πη ρθι- 

[8 Εχ οἀϊίοπο ϑομποιοιὶ ρ. 663---682.] Ὁ Ἐπηοηά, Τ᾿ ηρ, Ργοϊερ. Ρ. 32. 

-- Ψ Δ 
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ΒΟΠΠΔΡῸ ἹΠ]ΔΡΊΠΔΙ16: 3. 46 Χόπορῃοι ἃ ἴϑιῦ τπ ΑΠΔΟΠΓΟΙΙΒΠῚΘ 
ἀθ νἱηρ-ΒΙΧ Φη8 811 ἰὼ ΡΥ156 46 ϑ'δγάθβ, δῦ ἀπῇ ἀ6 νἱηρύ- πα δι 
661160 46 Βαθυ]οπθ:; 4. Θηἤπη αι ΣΧ πορῃμοῃ βϑιμ]6 ΓΘΟΟΠ ΠΟΙ ΓΘ 
11-πγέιηθ, 4} ἃ οἰξέγό ἀδηβ ἰὼ Ογγορόαϊθ 1ἰθὸθ ὄνδηθιηθηβ αι 
Γὸρηθ 46 ΟΥ̓, Ρ81 66 41} γδρροῦίβ δι 168 ν1]]65 46 Πιαυῖδϑῶ οὗ 
46 Μοβριίω ἀδηβ ἰὼ γϑύγαιίθ 465 Π1Χ- 1116 9, 

1,9 βωνδηὺ ΠΘβνΊρη 168 ὑγανϑ]]οἹῦ, ΘΠ. τηθιη6 ὑθῃ1Ρ085 αι6 Μ. Ετέ- 
τοῦ, ἃ ἀέύχγιτ6 ἰὼ ον ὐπά46 465 ἴδιἐβ τῶρρογῦέβ ἀδη8 ἰὼ Οὐτορέα!ο, 
οὗ ἃ ἀέότηοῃίγον ἰὼ [Ὁ] 016 586 4688 ρυθιιν Β θϑρ]ουέθϑ ρδν [65 δροϊο- 
σιβίθβ 46 Χόμορμοη 3. ὅοπ οδ]ϑὺ ὄϊοιῦ οορϑπάδηῦ τοὶ ηΒ ἀθ 11|8- 
ὑ1ππον Ἡέγοαοίθ ἀοηῦ 1] τϑ)]ϑὐΐθ 16 ἐόπηοιρηαρθ, αι α᾽ ἐξα Ὀ]1ν οϑ αἱ 
ἀ6 Οὐέβιαβ ροῦχ 6416] 1] ἔαιῦ ὑου) ΓΒ. ΡΟ ΓΘ τη ρυᾶπαθ ρῥγάα!- 
Ἰϑούΐοη ; ὁ6 411 1'ὼ θηραρέ ἃ ἀνδηοθυ Ὀθϑιιθοιρ 46 ραυδάοχαϑβ. 
ὕπ ἀδ5 ρ]1ι8 ΒΙΠΡΊΠΙΘΥΒ οϑὺ Τ᾿ αϊοαύϊοπ [αι ραν Ογγιβ ἀπ του- 

δη6 46 Βαῦυϊ!ομπθ, θη ἴδνθιν ἀθ 1 αυῖθ Μάάιπιβ, διιαιθὶ 1] δῦ 
ΒΌΡΡοϑβέ ἀνοὶν Θηβι1{6 111-Πηδτηθ βιιοοόαό ; ορίπϊοη ἀέπιιόο 46 ἰοὺ 
[πα οπιθηῦ, οὐ βυ  ΠἸβαπηπηθηὺ γόξιέθ ρδν ἰὼ βιυιϊύθ 465 ΤΟΙ5 4116 ΠΟῚΒ 
ἄοππθ [6 ρῥγόοϊθιιχ δοη ΘΠΡΟΠΟ]ορΊαι αὐγιθιιό ἃ Ῥιο]έπηόθ“, 

ΑΡτδΒ 165 ὑγανδιχ 46 βνϑηβ δι1581 Θο]αϊγέβ οὐ ἀπ σόραϊωϊοη 
ὈΙΘΠ τηδηϊὑόθ, τη6 σοηνθηοὶἑ-} ἀθ ΤΟΥ ΘΠ" 511 ΙΘΌΓΘ. ὑγδσθϑ, δέ 

αἀ᾽ ἀρτύθυ 46 ποινθᾶῖι (65 αιθβύϊοηβ 411118. Ρᾶγοϊββθηῦ ἄν ΟΙ 6η- 

{δνθιηθηὺ ἀόῤοϊἀέορβἑ «Γ ἀνοῖθ 4116 18 ΠὟ 811 015 ρᾶ8 ΠιδΠῚ6 ΡΘηϑό, 
51 Γαπέθαν αἀἴη6 ΘΧχοϑ]θηΐθ ἰγαδούϊοη ἀθ ἰὰ Ουὐγοράάϊθ (Μ. θὲ- 
Ο160) οἷν ὁ τηοὶη8 ὀϊοϊρῃό 46 γϑθοοπποῖίσ ἰὼ θυ ϊπ4θ ἀθα 
ΡΥΘΙΥΘΒ 416 Γὰρρογίθηῦ ΠΘανιρηο]65 οὐ Μ. ΒΥέσου. 10 ΔΠ]ΘΌΥΒ 66 
ἀθγηἶθι" 5᾽ ὐδηῦ ὑγῸΡ Πἰντό διχ οοπ]θοῦμ 68, 7᾽δἱ οὐτι 41 πηροχύοϊὁ 
ἐἰθ ἸΙθθ ΘΧϑΠ ΘΙ ἄνθο 501η, οὖ ἃ ἔοἸδί γον ραυ]ὰ αι 6] 165 Ροϊηΐβ ἀθ 

᾿᾿ΔΠΟΙΘηΠΘ σέοργαρῃϊθ, αὰθ 1 Ὧ40116 Ασα όμη!οΙ θη ἃ θῖι ῬΥῚΠΟΙΡΑΪθ- 
τηθηὖ 6 ψι16 488 565 ΟὈΒΘ ΔΙΊ ΟΠΒ. 

ΡΙὰΒ οη 11ὖ Ιῳ Ογτορέάϊθ, πλοὶη5. 1] τ6. 5610 }6 αἰ Ὅἢ Ρ.ΪΒθ6. 86 
ῬΘυΒαδ θυ 16 Χ όπορμοη γ᾽ αἱἷΐ οἷν ἀθββθίη α᾽ ὅν τη ἢ βύοιθ 
οχϑοίθ ἀθ γγιιβ. 1 Ὀθ]οῦ 46 οϑὺ ϑαΐθιν ἢ ϑαὺ ρὰβ ἀ1ΠΠ|0116 ἃ ἀό- 
ΘΟΙΨΙ: 1] ΘἤΘΡΟΠ6. οι) "Β ἃ Ὑ πηθϑύζθ ἰὼ τόσα ]θ Θη ϑούϊοῃ. 

ο ψογθζΖ 1.8 Μέιῃ. ἀς 1᾽Αοδά. ἀ68β Ον- 
6 τ6 

ἃ ΤὨόομ, 50η σοϊηχηθηΐαΐθαν. 
[ΏΒΟΥ, 7, 447, οὖ δαΐϊν. 

4 ψογοζ ἰἴὰ ΟἸτομοὶ. ας 1 ϊδβύ. 
ϑαϊηΐθ 2, 520, δα. 

6 ΠῚ π᾿ δβύ ρᾶ8 σϑυζδ! ἢ (16 66 [δ πΊθιχ 
ΔΒΙΓΟΠΟΙΊΘ, 8Ὲ6116] 1᾽ έοο]α α᾽ ΑἸθχδη- 
ἅτ ἀοἷῦ τἀπὸ ραυῦϊα 6 88 οὐ]όθυό, 
8010 Ἰ᾽ααΐθι αὧθ Ἰοιινγαρα ἀοπί 16 
Ρδγ]6. {{π βϑανδηΐ Ἀποηντηθ 1᾿ αὐτγι τι 

Β6Υν. ἴῃ ἴαϑί. ατο. 14, 170. 
ΡΙΌΡΟΒΘ 46 αἀἰβοιίοῦ σοϑίία ορὶ πο 88 
ἊΠ ΔυΐΓα τηότηοϊσθ. [1 τηθ βυθηιύ ἀ᾽0Ὁ- 
ΒΕΓΨΟΥ ἰοὶ 46 ἴα Ἰἰδίθ 4165 γοἷδ8, ἀνδηΐ 
ΑἸοχαπᾶνα ἀθ Μαδοόδοϊ!ῃθ, οϑῦ τεραγαάόβ 
σΟΤΠΠΊ6 Δρραυίθηδηΐ ἃ Βέγοβα, ἔουϊ ναὶ η 
ἀοπί 1’ δαΐοτ!ό 6 ρΡϑαΐ δΐχε αὰθ αη 
ΟΎΔΠα ΡοΟΙ 8 ἀδη5 οοἰία τηδίογθ. 



5ΠῈ 11 ΟὙΒΟΡΈΕΘΠΙΕ. χΥΐ 

1) ἃ Ὀογὰ 1] νϑαῦ ῥγΟΌΙνΘΥ αι ἢ ΤῸ] ἀοἷῦ Γόρῃοι ρῶν ἰὼ Ὀϊθηΐαϊ- 
ΒΏΠ06, οὖ χυδνθο οϑύϊθ βθ]6 νουΐτι 1] δαχῶ Ρααβ 46 βιιρόμιουτέ 

ΒῈΠ 68. ΘΗΠΘΙΏΪΒ ΑἸ ΥΘΟ 568 ΔΙΊΏΘΒ. Π᾿ ργὰβ οϑύΐθ τηϑχίῃιθ, 1] 
ΠΟΙΒ ΠΠΟΠὐ18 1 ΘΙ Ρ1Γ6 46 ΒΑΌυοη 6 Γθηνθιβό ρᾶχ ἰὼ ἀέίθου οι 468 
ΡΘΌΡΙΘ5 οὐ ἀθ5 συϑηαβ ραρηόβ ρδι 165. ὈϊΘηΐα 8 46 Οὐτιβ, οὖ βοὺ- 
ναηῦ Θηβαὺ6 αἰ ἸηΒΟΓΠΠΊΘΗΒ ἃ 50η ὑγ]ΟΏΡΠ6. [,685 ἀέῤα:]5. δοποου- 
ηδηὐ 1᾽ ἐατπιοαύϊοη ἀθ οθ θοπηπόγωηϊ, π6 βοῃῦ δηθπέβ 1186 ῬΟΙΙΙ 

ἴαῖγθ βϑῃθ ἰῷ πόοοϑϑιθό οἢ62Ζ ἴοιιβ 165 Ποιηπηθ8 46 ἀένθορροι 46 
θοΟΠηΘ ΠΘι116 ᾿Θι115 αι} 165 Ὠδύμγ6 1165, οὐ 46 165 ρϑυ ϑο ΟΠ ΠΘΓ ῥρδι 

46 βαρ68 ᾿ηϑυϊυαϊομβ. Χόπορμοπ ἰθυμηΐηθ οθὺνθ θϑρδθθ 48 δου 5 
ἀ6 τρογϑ]6 δἀδαρίό δτὶχ ρυΪποῖρθδ 48 Ἰ᾽ ἔδςοὶθ 46 ϑοογίβ, ρῶν πῇ ρῶ- 
ΡΆ]1816 65. ἃ ποθ ΠΘ 5 ΠΟΘ ἀθθ Ρογεβθθ, ὥνθο ΘῈ] τηϑηϊδγ 46 

γΙνΥΘ ἀθ βοὴ ὕθπιρθ. Ἐπ τηοηὐγϑηῦ ΘΟ ]Θη 66. ΡΘΌΡ]6 νοὶ ἀ6- 
Βέηέγό, οὐ 4116 δὼ Ραϊβθθηοθ Π6 856 βοιύθηοιῦ ρ]5. 4116 Ρ81 16 86- 
ΘΟΙΓΒ 465 ΟὙΘΟΒ ΠΙΘΥΟΘΠΏΘΙΓΘΒ, Π᾽ ΘΓ Ο]0-}} Ρᾶ 5 σοῦ]: ΘΟ ΔΙΠΟΓΘ βδ 

ηδύϊοη 46 ἰὼ ἴδοι] 06 αι 6118 δι οἱ ἃ 586 ἀέθαβθου 46. 5605. ὩΠΟΙΘηΒ 
ΘΗΠΘΠΊΪΒ, Τ᾿ ΘΧ ΠΟΥ ύθι" ἃ ὍΠ6 ΠΠΙΟῚ 4] ΓΟ ΓΠΘΡΟΙΌ ἃ 58 9] οἾτ 6, θη ῇῃ 
[1 ΘΧΡΟΒΘι' ἑοῦ 16 ἀδϑηροι 4] Υ ἃ ἀ ΡΠ ἀΟΠΠΘΡ 168. τιβᾶρθθ 46 

565 ῬΌΓΡΕῈΒ ΡῬΟΙΙ 86 ΠἰΙνΥῸΥ δὰ ἰΠΧΘ 46 ΡΥ αΙδοϊθηῦ 168. ΤἹΘΏΘΒΒΘΒ, 

ἔγαϊύ 46 565 βυοοῦβ ἐ Τ6]165 βοῃηῦ, 18 ΟΥΌΪΒ, 165. γθθ 46 Χέμορποη 

ἀδηβ ἰὼ Ογγορέάϊθ, οὰ 1] ἃ 811 ΘῃΠΘΟΥΘ ἀΟΉΠΟΥ ἄνθο ἃ Ὀ]ΙΒΙΘΙΠΒ 
ΘΧΟΟΙΙθηΐθα Ιθφοηβ 46 ὑδούϊαιιθ. ΕΠ]165 Τοπὐ τορδγα θυ ΟὝὙΤΊΙΒ ΘΟΙΏΠΊΘ 
1 ρΥϑ Πα οέμέόγα! ; οὐ ἰοὺ Θοπηοῖγθ ἰθ5 Ῥουβθβ, ἀοῃῦ οἢ Ἰρῃογοιῦ 

διναηῦ 606 ΡὈΥΠΟΘ 65 Θχρίοιίβ, οὖ 41 δυοϊθηὺ ἐὐέ ΒΟ. Π18. ΔῈΧ 
Μδάθ8, ροῦν ὑπη6 πϑύϊοη ΠΠὈγ6 οὖ 6] θιιδθ. 

ΤΠ ραγοῖύ, απ6 Χέμπορῃοῃ δυγοιῦ αι, ροιῖι" ἀόρι 561" Β0Π ΤΌΙΊΔΗ, 
5 αὐΐδοπμον ἃ Γοχϑοῦπαθ ρόορυδρῃϊα6 : δι ΘΟ Γ 8119, 1] Τ᾿ πέ- 
δ]ρέθ : ρϑαύ- 6 ἃἤη 4116 568 Ἰθοΐθιιυβ 8 ρϑυςπβδθηῦ τηϊθαχ 46 δ 
Πούϊοη. ὅϑὅδηβ 66], δομπηη)θηῦ 6.0 1ὑ-1} ΡΟΒΒΙ0]6 αἰ ΠΩ ΡΊΠΘΙ 4 ἼἼΠ 

δυιὕθιτ" 51 οχϑοῦ ἀδη8 80Π ΟἸΥΓΔΡῸ 511 ἰὼ γούγαιίθ 465 Π1Χ-1Ὴ1116,]16 
ΒοΙῦ 51 Ρϑῖι ἄϑηβ οὶ 46 ἰὼ Ογγορέάϊθ: 1,6 γόβυϊαυ ἀ65 ἀἰβοιδ- 
ΒΙΟΠΒ ἀϑηβ ΘΒ 6 1161165 16 νδὶ8 ΘΗ ΘΙ, ΡΙΌΠΥΘ, 66 Π16 ΒΘΠ10]6, οϑίίο 

ἀΘΥ ΠΥ Θ ΘΒΒΘΡ ΟΠ. 
1,65 Ἰη]]16η5 ἀοηῦ ρᾶγ]6 ΧἝπορμποῃξ, ρϑγοιϊββοηῦ ἀ᾽δροτὰ δύγθ 

Ι65. ῬΡΘΌΡΙΘΒ 4116 Ποῖ ΘΟΠΠΟΙΒΒΟΠΒ 8) Γα μα] ΒΟ 66 ΠΟμ]. [68 
ΤἸΟΠΘΒΒΘΒ. 41} ἸΘὰν αὐίγθιθ, οὺ ἰὼ ργοροβιύίου απ ἴαϊύ ΟΥτι 
ἃ ΙΘῸΓ ΓΟΪ, ἀθ 186 οΠοΙβ Ροὰ ΔΡΙγΘ 465 αἰ έγθηΐβ 41 Ρᾶγ- 

ἰωαροϊθηῦ ΔΊΟΥ ἰΪθ5 Μδάθβ οὖ 195 ΒΟΥ] ΙΘηΒ58, ποῖβ ἀοηηθηῦ 16 

σγϑηαθ ἸΔόθ 46 ἰὼ ρυϊβϑῶημοθ 46. 665 [πᾺ]Θη8, ἰδ 116116 π6 βαθπγοὶί 

ΓΟΥὐτΌρΡ. οα. Ἡπιομίηβοη, ρΡ. Ρ8, 150, εἴα. Β Τὰ. Ρ. 158. 

υ 



ΧΥΠῚ ΝΟΠΥΕΙ ΩΣ ΟΡΒΕΑΝΑΤΙΟΝΒ 

ΘΟΠΥΘΗΪ ἃ ΔΘ Πη6 Πούοη ΟἸΓΟΟΠ  ΟΙΒΙη6. [26 ΡἢΠ]ΠΟΒΟΡ6 ΠΙβίου θη 
α]οαύθ ὀθροπμάδηῦ 46 165 ΟΠ] ἀέθηβ, ἀοηῦ 1] βοῦὼ Ὀϊθηςδὺ αιιθδ- 
ὑ1οη, βϑυνοϊθηῦ ἀδηβ 65. ὑγοπρ6 85. ἅτ π]οηδΥαι6. [ΠᾺ16Πη, 66. 41] 
Π᾽ΔιγοΙὺ ρᾶ5 ὁό ργδύϊοθ]6, 51 66. ῬΥΊΠΟΘ οι τὸρῃμέ βυ 165. ῬΡΘΌΡ ΘΑ 
Ὧθ ἢἼπαιι5 οὐ ἀπ αλπρο, [ὦ σοπ͵θοαγο 46 Μ. Εγέγοί, ααὶ βαρΡ- 
ΡΟΞΘ 165 [μά ]6 8 46 ἰὼ Ογγορέαϊθ δύγθ 165 παι ύαπβ ἀθ 1 ἃποῖθππΘ 
ΟΟἸ]ο 46, δαροιῦ ὄδό ρΡ] 5. νγϑιβθ Ὁ] Ὁ]16, 51 165. ρυθινθθ ἀοπέ 1] 
ΓΡΡαΪθ π᾿ θιιββθηΐ ρ885 ὄδέ ππο]η5 ἔΟΙΌΪΘΕ ; ἡ. Θὴ 7πρϑιὰ Ρ81} 66}16- 
οΙ. δβίοῃ ο6 βωνδηύ, ἰθ5 ασθοβ ἀπ οηῦ- χη ἀὐδηΐ πὴ (ὐδιιθαβ8 
οὔ ἢ ηδῖβ ἀἄδη8. [θῖν νοϊϑιηδρθ, οὗ ὑγουναηῦ ἦ65. ΡΘῈΡΙΘΒ. ΠΟΙΤΈ, 
Ι65. Οὐ]ομθθ, 41} τορᾶγάθ σοιηηθ ΕὔΠΙΟΡΊΙΘη8, 168. οὐαγθηὺ [η- 

ἀἸ6η8, ΡΙΌΘαΙ6 ἄδηβ ᾿θὰν βυβέδιηθ ἀθ ρέορυδρῃϊθ, [68 [π468 δ 16 
(ὐδιιοαβθ ὀξοϊοπῦ ᾿ηβοραυ 1.5. Μ. τέγου δυγοιὺ ἀ ἔδινα αἰέθη- 
ὑ1οη αα᾽ Πέτοάοξθ πθ ρ81}16 ροϊῃῦ ἀπ ΡάΓΘΙ] δυβύδιηθ, ΠπδρῚη 
ΒΘΕΪ]Θιηθηῦ Ρ81 168 ΘΟ ΡΔΡΏΟΘΠΒ ΟἾΔ 1η65 αἀ’ΑἸΟΧχδηαγθ, οὖ ρᾶι θοη- 
βόφπθοηϊ ροβίέγιθι" δι ὑθιηρδ ἀθ Χόπορμοη. [1] 6 βϑιοϊῦ ρὰϑ 
ΠέδΔΠΙΠΟΙΠΝ ΠΠΠΡΟΒΒΙΌ]Θ. απ16 ἰθα το θαβοα ἀθ ἰὼ Οὐ] μϊ46. θιββθηῦ 
[αιῦ ἀοηπΘΙ ἃχ ΡΘῈΡ]65 αὶ 1 Πα] ἐοΙοπέ 16 πομὶ ἀπά ϊθηβ, παύοη 
ἀοηῦ 1 Ορι]Θηθ6. ὁξοιῦ οὐ]δρτο. [1] δὴ ραΐ δύγθ 46 μηδπιθ ατ6 (68 
ῬᾶΥ 5 5Βι{πόϑβ ἃ 1 Ονθηῦ 46 οθύζθ ρυθιηϊὸτο οοηγόθ, οοθηπθ ἃ μΓέ- 

Βθηῦ ΒΟ115 165. ΠοΙῚΝ α᾽ Τηγηότ ζω οὐ ἀθ (ἀνά πιο ]β, οὖ ἴον ΓΘ Ρ] 15 46 
1165 ἀ Ὁ Β, 4] Ρδ1 οϑύϊθ τ βοὴ. 5 ΦΡΡοΙ]ὀγοηύ ΤὈόσγϊθ, βυϊναηῦ ἰὰ 
ΤΘΠΊ ΔΓ] 16 ἀ6 ὐγωθοηΐ. 

[τ ραββᾶαρο αἰ Ἡόγοἀοίθ ἃ ἀοπηέ ἰϊθιι διῖχ οοη]θούιτθϑ ἀθ 

Μ. Ενέγου. Οὐδϑὺ δποίθῃ Βιβῦουιθη Υ ρᾶγ]6 ἀθ5 Τπάϊθηβ, ρθαρὶ ἀπ 
Βοβρῆουθ: 1] πἰϑβδῦ ρᾶ8 διῖ1581 1πα Π}ἀνθηῦ απι6 ἰῸ ρθηθθ 1 ΠΔ01]6 

Αοδαδιηιοῖθη, αΑὟ [τ [πάϊθηβ, οἱ 5᾽ πα] θη8'. Ηοϊβδύθηϊαβ οὐ 
Ὑ ΘΈΒΌ ηρ 86 βοηῦ ἀδοϊαΓέβ ροιμ οοὐΐθ ἀθγπιὸσθ θη 41 86 
ὕλοιινθ Θοη ἢ μηόθ ρδν πη ἐγαρτηθηΐ αἰ Ἢ Θ᾽] ΠΙοῖιΒ τὰ οὐ ρὰχ δι ον 
Ὧ6 ϑουίαχ", 46 ϑίγαθομο, ἀ᾿ ΑὙΊΘΠΡ, 46 1 ἐογναιη ΟαὙθο ἃ 41] Ποῖ 

ἄθνοηβ 16 ροῦπιθ ἀ65 Αὐροπδιυῦθαα ἔδιιββοιηθηΐ αὐ θιό ἃ ΟΥΡΠόο, 

Μετὰ δὲ Μαιώτας Σιντοὶ ἔθνος 
Ρεχῖορ. Ρ. 29. 30. [1] ἔα ΘΠΘΟΙΘ ΓΘ 

μι ἢ οσοπποὶϊύ βαγ-ἰουΐ 66116 46 Οπ- ἢ 
μιμοπμοκηαηα ἀδῃ5 165 τηοηΐβ ΡΥ Γ68. 
βιπόβ αἰ δα αἀοδῦ ἀθ ΤΥόθΙβοηθ ἀδῃ8 
16. ῬΡᾶυβ (65 [.8Ζ68, 4] οϑῦ 1 ΔΠΟΙΘΗΠΘ 
(ὐΟ]ομ186 ΓΥΑΠΒΡ Δ ΒΙ8η6. 

ἱ---ἼΤβηρας ὁμωνύμως τοῖς “Εσπερίοις 
καλοῦσιν. ἰΓΑΠΟ 11, 242. 

Κ Ἡεοχγοά. 4, 28. 
Ι Αοδά. 468 [ηβο}. 4, 6ο4. 
ἢ Βόσπορον δὲ πλεύσαντι Σινδοί. 

ἄνω δὲ τούτων Μαλιῶται Σκύθαι... ... 
ϑΟΠΟ]. ΑΡΟ]]. 4, 222, υΌΪ Ἰορεπά. 
Μαιῶται Ῥ]Ὸ Μαλιῶται. 

ἀΔη8 ὁ6. ρᾶββᾶρε Σινδοὶ ροῦν Σιντοὶ, 
Ρυϊδαα ἢ νοὶῦ αρτγὸβ Σινδικὸς λιμήν. 

ΟΠ ΛΟ ΤΙ, 550. 
Ρ Ῥρὴρ!. Ῥοηῃὰ Βπιχ. δα. ΒΙδησ, 

Ρ.131. Οδἷ δυΐθιγ πηθῦ 16 ραῖβ (68 
Ιη65. οὐὐ ΘΙ ΠΟ ΙΘη5. ἃ 5.40 βίααθβ (6 
Ῥαῃῦοαρθ, ψν1}16 ἀὰ Βοβρῆοσα ΟἸπ- 
Τη6ΤἸ6Η. 

4ᾳ Σιντῶν δ᾽ ἀγερώχων, ν. 1044. 16- 
σοηῇ. Σινδῶν. 
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ἀθ ῬΡοπιηροηῖϊιθ Μεὶαῦ, θη ἀθ Ν᾽ θυ ΕἸδοοιβ5. [ὅπ 56}]6 

Ιϑἐξγθ, οἵὐ τπὸ 51ΠῊ06. ἐθυτη! βου. ΟΠδηθ 6 βοινθηῦ 16 ΠΟΙ (68 
ΡΘΌΡΙΘ5 οὖ βου ἃ 1698 αἰβυϊρΊου θη οαχ, βοὶὺ ρου ἀέβιρηοΥ 
Ιθὰν αἰβέγοηϊθ οὐἹρῖπθ, βοιῦ ροῦν οοηδύθθι" ἰθι ἀμ] ρ τ οη. 
ΟἸύοηδ-θ ἢ πΠ ΘΧΘΠΊΡΪΘ: [65 Θ᾽ηξιθηβ, Σίντιοι, μι οΙΘηὐ αν ΘΟ] 5 

[1516 46 1 μϑπηηοβῦ, θη ραβϑαηὺ ἄδηβ ἰὼ ΤὭγδοΘ, 115 Π6 β᾽δρροϊὸγθηῦ 
ΡΙὰβ 6 διηύθβ, Σίντοια, Οἡ πιο ]θούθυ β8η5 ἀοιιίθ ἰὼ ἀἸνΊΒΊ0 5 
ἀθ Ἰπάθ δα πη156. ρδι 165. σέορυδρθθ ΑυδΌθϑ, βοῖ8. 65. ΠΟΙῺΒ (6 
Ηδπά οὐ 46 ὥὅ'ϑηά, πηϑὶ5 6116 μ᾽ οὐοιῦ ρῶβ Θοῃητιθ δι (θ15 46 Χόηῃο- 
ΡΒοη; ἀ81|6ι185 68. Θ᾽ Πα 6 85. π6 Ροινοϊθηῦ ἄνΟ δι ΤΑΡΡΟΥύ 

πηδΠ16 ἀ]οϊρῃέ, ἄνθο ἰ68 Ὠο᾽ύδηβ 465 Ὀου8 ἀθ "]ηάτπ8. [268 ριῸ- 
ΠΉΪΘΥΒ. ἀἐοϊθηὺ δι ἄθϑϑιιθ 465 Μέοίοθβ, οὖ ἰδιβοϊθηῦ ραγῦϊθ (685 
Θουῦμθ8 5, 115 ἀνοϊθηὺ ἀοηῸ 165 ΤΠ 0118 Βαινᾶρ85 οὖ ἃριΡθβύθβ, 66 8] 
ΠΔΠΠΟΠΟΘ. οοιδνθ ΠΠ6 παύϊοη Ρυϊδϑαηΐθ. [15 ἤγθηΐ ᾿πόδηπιηοί 
4.6] 165 ἰηνα βίο, ἀοπῦὺ 115 ρϑγαϊρθηῦ 16 ἔγαϊῦ ἀνθὸ ἰθαν Προ έ, 

βαϊναηῦ ἀπ6 ὑγῶι!]0η 41 ν᾽ ἰόγβ ΒἼδοοιιβ ποῖα ἀόβιρπθ ἀη9 

ΠΊΔΠΙδ 6 ΠΠ ΡΘῖι ΟὈΒΟΌΤΘ ἀδηΒ 668 ΘΙῈ: 

Πλοσθηθγ ΒαῈ6 στὰππηῦ 5116], ο]ομηθγδηΐαιιθ ρδίθυηο 

Οὐηϊη6 ΠῸΠΟ οὔϊδτη πηούπθηΐθβ νυ Θ τα {ΥΤΏΔΒΥ. 

Ογτιβ ἴον 165 ΟΠ] ἀόθηβ ἀθ ἴδ Ἰὼ ρᾷῖχ ἅνθο 168 ΑΥΙΠΠΊΘη8. 
ΤΙ οδύ ὀνιἀθηῦ ρδν ὕοιιβ 168 ἀἐύα]β, αα οἢ ὕγοιινθ ἀδηϑ ’ὼ ΟὙγορέα!θ 
511 16 ΡΥΘΠΊΙΘΙ 46 665 ἀθιχ ρθαρ]6βΖ, απ Χ ἄπορῇοῃ, οομητηθ οὈ- 
Β61γ6 Μ. Βγέγουδ, πὰ ροϊηῦ νοῦ] ρᾶγ]61" 465 Αβϑυυῖθηβ ἀ6 ἰὼ Μό- 

Βορούδῃη!θ, πιῶῖὶθ ἀθβ ΟΠ 65, πϑύϊοη ἀοηὺ τππὸ ρα πϑθιίοϊί 
δι τὴ] ἀπ Ῥοηύ- αχιη οὗ ᾿᾿δαύγθ δὰ Νονὰ 49 1᾿Ατπηέπιθ. Οδιχ- 
Οἱ ἐπγϑηῦ Θοηππ5 ἀδηβ Τ᾿ δη αι βοῖι8 16 ποπὶ 465 ΟΠ] ἀέθπβ", 
πο ἀέγινό, βυιϊνωηὺ Ἐλπιβυωθ 6, 46 οθ 1 ἀθ8 ΟΠ Ιυ 659 ΔΡΡϑ]]έβ δι 
ἰθιηϑ ἀ᾽ Ηογηδγ ΑἸιβοῃθβ, θηβιυθ ΑἸ ΌΘΆ5. 

ῬΘΥΒΟΠΠΘ. ΠἾἾΡΏΟΓΘ 4116 66 ῬΘΌΡΪ6 β' ὐοιῦ ϑηθιὸγθιηθηῦ δἀοηηόέ 
διιχ ὑχαγιιχ (65 Τ]Π08, οὗ ῬΆΒΒΟΙΒ ροι αἰ ΠΘΌ1165 [ΟΡΡΘΙΌΠΒ. 
Βοομαγύ οἷΐθ ἃ 66 βυ)θὺ πῇ ρᾶβϑδρθ σα ΊΘὰχ ἀπ Ῥο]ογοθύϊοοη 6 

Παϊμηθαιθῖ. Οθύϊθ γόραθεαθοη ἔὺ οαιιβ6 αιιθ 16 ποῖ 46 ΟΠ  Υ θ68 

τ ϑήημαοβ ἴω δἰηαοηιην αὖ ἐρδὶδ ἐθγ- 2 ΟΥΥ. Ρ.1ο1. 185. 106, εἴς. 
γαγιην οὐέογίδιι5 οοπαϊία ο65,. τ, 10. ἃ Αοϑδᾶ. 465 [ΠΒΟΥ. 4, 594; 598- 
Ο᾽ δβδῦ πὸ δύσι, 66. ῬΡΘΌρ]6 π’ανοὶΐ Ὁ ΤΑ. 12, 278. 
Ροϊηΐ 46 ν11]68. ο Ῥπιβίαιῃ. δὰ Πιοηγβ. Ῥουῖθρ. ν. 

5. ΑΥροῃ. 6, 86. η68. 
τ ΤΠἬπογά. 2, οδ. ἃ ΠιΙδὰ. 2, 857. 
ἃ Κ'οΠο]. ᾿ΓΠπογὰ. δα ἢ. ]. 6, έαΡ. 15. ὁ. ϑίορης, ΠΥ. 
Χ ΟΙΤΔΌ. ΓΓ, 241. Ἰῃ Υ. 
Υ Αὐροη. 6, 86, 87. ἔ Βοοι. ΡΏδ]θρ.. 32,12. 

Ὀ2 



χκχ ΝΟ ΕΒ ΟΒΟΘΒΕΑΝΑΤΊΙΟΝΕ 

ἰού βοιινθηῦ θΥΊ8, Ρδ1 πηόψοπυμη]6, ροιμ" 16 θυ β οὐ ἐοιίθβ βογύθε 
αι θθῦ. Οη Ιδὰν αὐὐγιθπο τπδτηο ἰὼ ἀόοοιπνογίθ 46 ο6 πιϑίδὶ, οἱ 

46 Τδγὲ 41 16 ἔδιὺ βοῦν! ἃ πο5. Ὀοβοϊηβὶ,. [1 δϑὺ ἀ᾽ δυιυϊναηὺ πηοὶηβ 
δξοπηδηῦ 486 οοὐΐθ οσοπραύϊοη ὐ ΠΘρΡΊ]ΡΟΡ δὰχ ΟΠ ΑΙ 068 ἰὼ οα]- 
ὑπ 76 (6 ᾿Θ115 ΤΟΥΤΟΒ, 4 61165 ὀὐοϊθηί βιυπιόθα ἀδηβ τὰ ρῶν 5. ἃ. 146 
οὗ πηοηΐπθιχβ. [ἃ νϑηΐθ ἀθ ἸθιΒ Οὐ ΓῶρΡ 65. ἰθι" ΟΡ Ἰββοῖῦ [6 
πέσθαβα "οἱ; Τη8]8 Π6 165 ΘηΡΙΟἸβϑαπῦ ρΡ88. 115. διιγοπῦ ἀ ΔθοΡα ἀ685 

ὑΡΟΙΡΘΒ ἃ ἰὼ 50149 ἀ᾿Απίγαρο, τοὶ ἀθβ. ῬΘυΒΘΑ ἢ Θηβαθ 115 56 ᾿ἰνγὸ- 

τϑηὐ ἃ ἰὰ ργοίΐβββιοη 465 ὈσΙραη 8 πὶ, 118. η6 οοϑϑογθηῦ 46 ᾿ΘΧΘΡΟΘΙ 

511) 16 ὑθυυι οι 465. Αὐτηόῃιθηβ, π᾿ τι πηομηθηῦ οὐ Θοιιχ- οἱ ΘᾺ 

οέαδγθηῦ, ρᾶγ 16 ΘΟΠ561] ἀ6 ΟὙγβ, πΠ 6 ΡΟΥΌΟη 46 ᾿θιΓ5 πηοηὐαρΠ68 
411 ὀὐοιῦ ἀθιηθιχτέθ ᾿ποι]ῦθ, αποίαι 6116 (ῦ ἐν ὃβ ἔθυ 16, Οἱ ἔα 
τηότύθ αἰ δύγθ γϑιηδγαπό, ρυ]5411}} οοπδίαϊθ ἰὼ βέραγαθιοη ἀθβ 

ΟἸΠαΙγ 65 ἀνθὸ 168 ΟΠ! ἀόθηβ οὖ ποθ πποηύγο 1 ΟΥΙΡΊΠΘ, δα ὰ 
Ργέβθηὐ ᾿πσομπιιθ, 46 ὁ6κ ἄθιχ αἰ έγθηξοβ ἀπομηηδίοηβ. 1] ὁοη- 
νἱθηὐ 46 1᾿ἔο!αΙ ΓΟ ρᾶν 46 ποῦν 6 1165 ΓΟ ΓΟ 68. 

᾿λδη5 Οανγαρο 511’ ἰὼ Τούγαἱίθ 465 1}1Χ-1Ὶ11}16, Χ ἐπορῇοη ποιῖιβ 
αἰῦ, αι 168 ασθοϑ, ρυὸβ ἰὼ Ὀαύα!]]6 ἀθ Οτπῶχα, αἰγισδυθηῦ Ἰθιν 

ΠΠΔΙΡΌΠΘ νὸγβ 1 Διπηόηϊθ, οὺ 46 1695 σέπόγαιιχ Ῥϑυῦβθθ ἀγδηῦ ἄνθο 

Θιχ 168 Μυρᾷάοῃιθη8, [65 ΑὐἸπόμ!θη8 οὖ [65 πα] ἀόθηβ ΤΠ ΘΓ ΟΘΠΔΙΓΘΒ, 
νου πρθηΐ 5 ὌΡΡΟΒοι ἃ ἰθὰν θηὐγόθ ἄδηβ οοὐΐθ οοηὐγόθ. (ὐθὺ μἰβίο- 
Τ]Θὴ δ]οιίο ἰοιύ 46 βϑυιίθ, 16 ὁ65. ἀθυηϊο 5. ἀἐοϊθηῦ Ὀγῶνθδ οὗ 
Πργθθο., Ατὶ οοηΐγα! "6, 1] Ρᾶγ]6 Δ1]]|Θὰ5 ἀθ5. ΟΠ νυ θ65. ΘΟΠΊΠΙΘ 
ἀιηθ. πδύϊοη ΒΟΌΠΪΒ6. δῖιχ ΜΙ ΟΒΥ ΠΟΘΙ Θη5 οὖ νιναηῦ ρΙΌΒα 6 ἰοὰίθ 
ἀπ ὑλῶν} 465. [ὈΓΡῸΒΡ ἀδη8 16 νοϊβιπᾶρθ 46 ὅϊπορθ. 1[]5 αἰῆέ- 
ΤοΪθηῦ 465 Ομ] ἀόθηβ, βθίοη 1π|, ρᾶ ἰὼ τηϑηϊδιο ἀοηῦ 115 ἐξοϊθηΐ 

δυμηόβυ ; 1] ἰθβ. θὴ αἰβύϊηριθ ον] 6]]θιηθηῦ ἀδηβ ᾿᾿ἐπυπηέγαξίοη (65 
Ραϊβ, 410 ἰθ5. 1)}1Χ- 1116 ραιοουγοπῦ θη Αβῖθ5. [)᾽ ἀργὸβ πῃ Ρδ8- 
βαρ α᾽ Ηϑοδύόθ, ὁ6. ἀθυῃ]θ ῬΡΘαΡ]6 ΠαθιύοΙύ ἀνθὸ 165 ΑΥὙπηθῃ θη 8 

5 Ἰγεϊ! Πονδηιθ οἠαἰψὦ5 ναδίά ξοΥ- 
μᾶρθ ἴἰῃηιοοοϊί. ιτρ. Δη. 8, 446. 
Οπμαϊψὺς αρροίϊαΐων ζογγάι, ψυῖα ργὴ- 
γι αριὰ ΟΠαΐψθαε..... ζγυυθη ἔμ 
ο5ἰ. ὅϑουν. δ ἢ.ν. οριὶ βιμιί, αριὰ 
γιιο5 παϑοϊίγ ζογγι, ἱπαᾶϊθ αὐιιδῖυο 
αἰλοϊέιν οἰαϊψθα ρδα πιαΐογῖθθ. ὅδευν. 
80 Ππ  Ὑ, δ: 

ἢ Χάλυβος Σκυθῶν ἄποικος. ΔΒΟὨγ]. 
ϑερί. δα ΓΘ θα5 ν. 736, Ὁ] ὅ.θο]. 
σεσωματοποίηκε γὰρ τὸν σίδηρον. Μ. 
δ Ῥοτηριρηδη ἰγαάυϊ 16 ραββαρα 468 
66 Ροδίο, “416 [δσ, 66. τῃοσίθὶ] ΟΊ 
4685 ϑουίμθβ,᾽ Ττδα. α Ἰύβοῃνυ]ο, ρ.᾿τύ. 
(δ απ ρῥ]υίοδί βἰρηῆθ: “416 ἔδυ 4] 
ΠΟΙᾺ ν]θηΐῦ (65 δου θηθ65, 4] ἃ ὅ{6 γαπ8- 

Ροτγίδ α6 1ὰ ϑδουίμια οὰ 1] ογοὶϊξ.᾽ 
ἱ Ατητηΐϊδη. Μδγοο]]. 22, 8, οἷς, 
Κ θη5 Οπαϊψδινν, αν ὶ5 ραΐίοηϑ οἱ 

ουϊέ5 ἦν, αργίϑ. δα]. ΕἾδοο. 4, 611. 
γιά. 5.Π0]. ΑΡ0]1]. Ατροη. δὰ [“}. 2, 
ΙΟΟΥ. 

1 5600]. ΑΡο]]οη. Ἰος. ΒΌΡΥ. οἱ. 
τα ΟΥὐΤοΡ. 2. Ὁ. 205: 
ἈΠ Ὁ: 2ΖΟΟ- 
9. οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύθεροι καὶ ἄλκι- 

μοι... .. ἔχρ. Ογτ. οεἀ. Ηπίςοῃ. Ρ. 184. 
Ρ ---ἡπήκοοι τῶν Μοσυνοίκων. Ἰά, 5» 

Ρ. 394. 
4 14. Ρ. 305. 396. 
τ 71. Ὁ. 184 δἰ 558. 
δ - Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι Ρ. 6τό, 



508 Τ1Δ ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΙΣ. ΧΧῚ 

ΡΓὰΒ ἀθ5. τηοηὐβ ϑουάϊββθθ [μοι θυ Οἰτ6 ὀὐοιῦ ΠΩ] ΠΌΡ 0 ἀθ 
Ιῳ 1) 51} 18θὸπο, 4θ Ιὼ Ῥμαβίθηθ οὐ ἀθ ἰὼ ΟἸβουζὅπθ, ργουίποοθβ ἀθ 

᾿᾿Αυτηέμπϊθὶ οὐ ὡνοῖῦ δὰ ΝοΡα ὁ61ὰ] 465. ΜδΟΥΌΠΘΒ, ΔΡΡΘ ]65 ἀορα δ 

Θαηπίθηϑῦ, Οδ5 Ομ θο5. βοηὺ 168 ΟΠ ἀόθηβ ἀθ ἴω Ογτορέαϊ!ο. 
1,65 δύο, ἀοηί οθιχ-οὶ ἀὐοϊθηῦ πη6 ΘΟ]ΟηΙΘ, ὡνοϊθηὺ ΘΟηβουνό 

Ιθιι ΠΟΙ Θ ἢ ΠΟΠῚ ; 115 ἀθιηθαγὸγθηΐ οι) 8. ΘηΓ6 ΘΙΠΟΡΘ οὐ ΑἸη]- 
βιδὺ, ΑΡΟ]]οη5 46 ἘΠΟαΘ5. 105. ΓΡΡΥΌΟΠ6 465 οὔΐοβ ἅτι Ῥοηῦ- 
Επιχίη, ΡουΙ 165 τηϑὑδθ 80} 165. θουὰβ ἀπ ΤἼθιη θη Υ; ΘΟΥ]αχ 
65. ῬΙδοθ θϑηΐγθ 88 ΤΙ θαυὸποβ οὖ 165 Αββυυίθηβ ἀπ Ῥοῃύξ; ϑῃηῇῃ 
Ῥ]Ίη6 ΘΠ Όγα556 ἰὼ Βθοομ8 ορίπίοη, θη χδηῦ ἰθαχ ἀθιηθιγθ ΡΙδΒ 
ἀθ ΤῬηόμηβουσθ. Οδὺ Π]υβύγθ παίαγ]δῦθ θῃ ἴαιῦ ὑγὸβ Ὀ1θη Ἰὼ 
αἰἤόγθηοθθ ἀ᾽ανθο ἰθα Δυμηόηο- ΟΠ] υ 65, σορ8 Αγηόηο- Οἰια  ψ 68 ἃ 
οἷν Ομ! όθηβ 46 ἰὼ ρδυϊύθ Ανηγέηϊθ ". ῤ 

ΧἝμπορμοῃ ἰδ! τηθηθοη ἀ πη ργόβθηύ τι γγιβ ἢχ ἁτχ οἰμο 5 
ἀθ5 ϑυσίθηβ, οὐ ἀἴιη οὐγ6 αα Ὅη ρα] θη γγῖθῃ, Συριστὶ, ΔΡΓΡῸΒ 
Ιὼ ΡΥ186 46 Βωθγίομθ, ροιμ ΟὈΠΡΘΥ 565 ὨδΙΐδηΒ 46 56 ΓΘΗΓΘΥΤΊΘΙ" 
ἀδη8 ᾿ΘῸΓΒ ΤΠ] ΙΒΟΏΒ, ἰθὰ1 ρτοπιοϑύϊαηὐ ἃ οοϑὐΐθ οοπαά!ϊοη ἰθιν ογἂοθ. 
Οὐοὺ ὀουϊναίῃ ὦ νοῦ ΡΥ]. ἀδηβ 66 ραββαρθ ἀθθ ΑΒΒΥΓΊΘΩΒ ἃ 48] 
Ι6ο5 ασϑοβ ἀοπποιθηῦ [6 ποι 46 υυθηβ ἃ, [,68 ῬΘΌΡ]6Β 416 ΠΟΙΙΒ 
ΘΟΠΠΟΙΒΒΕΟΙΒ. βοῖ8 οοἰΐθ ἀθυηϊδῦθ ἀδπομηηδύϊοη, ὄὐοϊθηῦ ΡΙΌΡτο- 
τηθηῦ ΔΡΡΘΙΪέβ ρδν ἰθὸβ αὐθοβ Αγαμιόοϑ 5. ϑυϊναηΐ ἰ᾿τ᾿ιϑᾶρθ 46 δὼ 

ηδύϊοῃ, ϑύγαθοι ἀοηπμθ ἴθ πο (6 ϑ'υγιθηβ ἃ ΝΙπαδ οὐ ἃ ϑόμνδ- 
Ὠγϊ5΄, δῦ ὡΡΡ6116 ᾿ϑιποῖθη τουϑιηθ α᾿ ΑΒΒΥΓΤΊΘ 1 ΘΙΏΡΙΓΘ 465 ΘΥΓΡΊΘΗΒ, 

τὴν Σύρων ἀρχήν. ῬοΙΙΡΟΠΙΙΒ Μόϊ Ομ ΡΥ μα ἄδϑηβ ἰὼ ὥυτῖθ, ἰὼ 

Οὐ 6- ϑυυῖθ, οἷν ΚΥΥ16 ΟὐΘι56, Θηὐγθ ἰΘ Πὰθδη οὐ ΓΑΒ 1 Ό8η, ἰὼ Μό- 
Βορούϑιῃῃ!θ, ἰὼ 1)ωπηδβοῦηθ, 1ΑαἀΙωθδπη6, ἰὼ ῬΦΌΥ]ΟΉΙΘ, ἰὼ «[πιαἀέθ οὐ 
Ιὼ Οοιηαρὸπθδ. Τουῦ 16 ρᾶγβ ἀθριθ θα θυ]οπθ 1πϑασ αι (ΟΠ 8 
4 Ἴδδιβ οὐ δι Ῥοπί- πχίῃ, ἐὐοῖῦ παθιξό μὰν αἰ έγθπβ ρΘιρ]65 

ΘΟΠΏΙΒ ΘΠ οὁΠέγα] βοῖδ 16 ΠῸΠ] 46 ΞΘ ΎΊΘη5". [Γι ξογύατο ἱ οὖ 168 

ΌΆΑΡ. βρη. Βγ2. ἴῃ ν. Χάλυβες. 
ΤΕ ΕΒ Ὁ. 12. 2 ὃ. 
Χορ. Μδε]ὰ 1, τὸ. 
Υ ]1ὰ. 2, 370, Ιοο3, ἀγχιάλων Χαλύ- 

βων 4, 1475: 
Ὁ ΠΒΘΗΡΙ. 1: 21;.22. 
ὃ Ἠ!δβι. Ναί. 6, 2. νιᾶ. δύγα. 12, 

“-“,΄΄ 
Ὁ Τ)ορυΐϊβ 416 7᾽81 σομηχητηϊαιιό 668 

ΟὈΒουνδίοπμβ ἃ 1 Δοδαέτχηϊθ, 1᾽δἱ οιι 
ΟΠ ΠΟΙββαησθ 4Ὧ(θ 0611688 46 Μ. Μ:- 
ΟὮ86115 50} 165 ΟΠα]ἀέθηβ. 1] ρτέόϊοπα 
46 οοὰχ αὰ Ροηύ- χη οὧἱ ΟΠ] "68 
Π6 ἔαϊβοϊθῃῦ δηοΙθμΠοηθηῦ αα ΠΘ 
τηδιηθ ὨδΟη ἄνες 165 (πα ἀέθῃβ (6 
1Ιὼ Μέβοροϊδχηϊθ, οὐ ΡΙ]αβιθαγβ ΠΟΥ 68 
α6 668 Ῥαβίθιυ"β νἹηγθηΐ 5 ἄψα Ὁ}γ. (δε 

Ῥαββᾶρβ 646 Ψψέγέιηϊθ γϑ]αι ἃ σα ρθαρ]6, 
“ναηπροίννηθ ζογγυην ὃ ἤογγιη, δορέοη- 
ἐγϊοηαίθ ἶ (65 15. 12, τὴη6 ρῬϑῖοὶῦ 16 
ΡῬΥθανο ἀόεϊθινθ. [.6 βανδηΐ οὖ π61- 
αἴθιιχ ργοίΐθββθυυ ὧ(θ Οὐοἰϊηρτιιθ 6η 
ΤΑΡΡοτίθ πέβῃησηοϊηβ αἰ δυίγοβ, 48} 
ἴδαυϊ 1τθ ἀΔη8 500. ῬΙΌΡΓΘ Οὐνγᾶρθ, 
ΘΡΙΟΙΙΘρ:. σοορτυ, ΗδὈγθουιτῃ οχῦ. ροϑί 
Βοομαγίατη, ρᾶγ8 βοοιηᾶα, Ρ. 77---94. 

ο ΟνὐτορΡ. Ρ. ύοο. 
ἀ Ἡρτγοαοῖ. ", 63. 
6 ίχδθ. 1, 28. 
ἔ ΤᾺ, 2, 58. 
Β ΙΔ}. 1,11. 
Ὦ ὐχαῦ. τό, 507. 
ἱ (θπθβ. 28, 6, 7, εχ νεῖβ, ΧΧ 1η- 

[ΘΓΡΥ. Φόβαρι Απύ. Φ πᾶ. 7, 8. 



ΧΧΙ ΝΟΕΙ͂. ΟΒΒΕΗΝΑΤΙΟΝΘΩ͂ 

Ουὐϊθηύδιιχ " 8580. βουύνθηῦ ΘηΘΟΥΘ ἀ(6 ἰὰ ἀέποιηϊηδύϊοπ ἀθ ϑυυ θΠ8, 

Ροιμ" ἀέβιρηθυ [65 ῬΘαΡ 65 46 ’ὼ Μέβορονειηϊο . Ογγιιβ 8]]απῦ ἀ6 

ΘΓ 65. ἃ Βαθγυομθ, βοῦτηϊῦ 165 Οδρρδάοοιθηβ δὲ ἰθ5. Αὐϑθοϑ ', 
Οθ85. ἀθυῃῖθυβ ἀοϊνθηῦ δύγο 495. Ασα ϑοόηιθβ 4] παι οἰθηὺ 165 
᾿ηοηύαρηθ8. 46 Ο(Ἴ]Πο16 οὺ 16 πιοηύ Απηϑηῖβ οὗ 4π6 Ῥοιηρόθ ναϊη- 
ααϊῦ; οἷ ΘΘιιχ 411 ουγοϊθηῦ ἄδηβ 165 ἀέβογύβ βιὐπόβ ἃ 1 Οσοϊάθηΐ 
46 ΓΕ Ρηγαΐθ οὐ ἀοηὺ Χέπορμοῃ ἴϑιῦ πηϑηύοη ἄδη5 βῷ γϑῦγαἱῦθ 

ἄθ5 ΠῚΧ π1}16 ἢ, Οὐδ δοόηϊύθβ ἀνοϊθηὐ-1]5 ἰθὰσ ἀθηθασ ἀἄδη5 ΓΑτὰ- 

Ὁ16, ἀοηὺ γγιβ πὖ τπθ βαύγαριθ ραυ  Ι Θα]Π1δγ6, η111 ἀοηπῶ, 56] 0 ἢ 
Χόμπορπομῃ, ἃ Μέρανζοοξ {{0π ρδγυβ βὐόυ]θ οὖ βᾶπϑ ϑῶπ Ρ ροι- 
νοΙὗ-1] δίτθ 6 ργουῖποθ ᾿πηρουδηΐθ 46 ᾿᾿ΘΠΡΙ16 ἦ6 Ογγιθ {16 

ΟΓΌΙΒ 6116 ΧἝπορ!οη ἃ ΘΟΠΊΡΓΙΒ, 505 16 ποῖ ΟΑΥΔΌΙ6, Ιῳ Ῥα]68- 

{1πη6, ΓΠαπηόο, Ιὼ ῬΏΘΘΏΙοΙΘ, ΓΑ σα 16 Ῥοίγέο, 661}16 α᾽ Ηἐγουπι, οπῆῃ 

ἰοιιΐθ ἰὼ οοηὐγόο, ἀθρα5 ἰὼ ν1}]6 ἐ6 ᾿οβιάέοῃ {πβαι᾿ ὰ 1᾿ϑηὐγόθ 46 
Ιὼ ργοϑαι- Πὸ ἀ᾿ Δυάῦιθ, ἰδ π6 116 Του πού, βοίοη Ἡ ὁγοαοέθ, ἰὼ βἰχ- 
Ἰδ1η6 βαύγδρίθ, ἀτπι ἰθιη5 46 Πα 5 18 ἀ Ἡγβίαβρθ 4. Οἱ οθβθυνθυϑ 
ΘΏΘΟΙΘ 4116 ἰ65. Αὐαθοβ ϑοόηϊίθβ, 481 ὀἰοϊθηῦ ἃ ᾿᾿ΟοοΙάοηΐ ἠ6 ΤΠ π- 
Ρῃγαΐθ, οηὐ ὄῤέ Θοπηιιβ βοι15 ἰὼ ἀὁποιη!ηδῦϊοη 46 ΕὙΤΊΘΗΒ Γ. 

ΤΔη5 [6 γόοιύ ἀθβ θβχρέα:ιοηβ παῖ τθ5, 46 Ουτιιβ Πὺ ἀδη8 ἰὰ 
ΒΔ Όν]ομΙθ, Χόπορμποη ρᾶῦοῖῦ ἃνοῖν πόρ]ρέ 1᾿ Θχαούιἀο σέορτα- 
ΡΒΙαιθ: “ἢ ποιό μοναὰ ἱππ 1] 6πηθηύ, αἴξ 16 βαναηῦ ΤΠ) ΒΥ ρΏΟ]68, 
51ι.Ζθ, Νιίηϊνο οὐ ποθαΐδπθ, 51 ΤΌ Ποιμηπηόοα ἀἄδηβ 1 ἰβύοιτθ (68 

Μδάᾶββ ; ἰὼ βϑιι]θ ΒδΌυ]οηθ οϑῦ ποιημηόθ ἀδη8 16 Ὗ'΄. Πἰνγ6, ΘΟΠΊΠΊΘ 
51 ἰὼ Ὠδιίθ Α 516 πϑῃ ἃνοιῦ ροϊηύ αἰ Δαΐγοβ ἢ 66 π᾿ ϑϑὺ χυ ἃ ἰὼ ἥμ 46 

ἴω νὶ8 ἀθ Ουὐχιβ 4111] Υ Ἰοϊηῦ ὅιιΖθ δὲ οθωύαμθ. Νόοῖιβ 6 ΒΔΙΤΊΟΠΒ 

ῬδΒ Πηδπη8 4116 ἰὰ Υἰνιὸγθ, 41 ὑσῶνθυβοιύ οϑύψο ν}}}6 (Βα ὈΥ]ΟΠ6), 
ΒΡΡΘΙ16 Πρ ῃγαΐθ, 51 Ποῖβ. ἢ6 ΠΡ ΥΘΠΙΟῊΒ α᾽ ΔΙΠ]Θιι1Ὲ : οὗ οἡ αϊ- 
ΤΟΙ 416 ο᾽ οδύ 1 Ια 16 ΤἸΨΙδΙ 6 46 66 ραγβ-ϊὰ. Οπ 6 ρϑ1]6 ἀἶαι- 
ΘΠ6 δαίγο, οἰο.5᾽ 

Χόπορμοη β'οδῦ ἀοῃηπέ ἢ ᾿᾿όραγα 46 ἴὰ ροβιθοη ἀθ ῥ᾽ ΘΙ ΘῸΥΒ 
ΡΘΌΡΙ65. ππηθ Πθογὺό αὐὐοη διγοιῖῦ ρθῖπη6 ἃ ΒΟ. 1" ἀδη5 τ ΡοδΠΊΘ 
όρψιιθ. Μ. Ἐτέγοῦ γοιμᾶγαπθ ὑνὲβ ὈΙΘη ὕ, 4116 168 Η Ὑγ ΘΔ Π]ΘΏΒ, [65 
Οδαιπδβόθημβ, ᾿ο5. ϑδαϊθβ πΠ6 βαιγοϊθηῦ ἐγ ρ]δοόβ, βϑίοη ἰὼ ντο- 
Ρέάαϊο, αυ ὰ 1" ΟοοΙἀθηῦ 46 ᾿Παρηγαῖθ. Τὼ τη ΌΠ6. 46 ΟΥὐτιβ 41] 
Ρᾶββϑῶ ργὸδβ ἀθ ΒδΌΎ]ΟΠΘ, θὴ τϑνοηδηῦ ἄπ ΡαΥ5. απ ΠΑ ὈΙ οΙ θη 668 

Κ ΑἸΐογρ. Ἐ]οιη. Αϑίγοῃ. 1, δ 60]. ο Ογτον. 8, Ρ. 638. 
δὶ. Ὁ. τῇ: Ρ'Ανυδρα καὶ λυπρὰ, αἱ 6Χ].16. δίχαθ. 
ΜΕ. ΠδΟΙΘῚ Θχοιβ8 581 σοῦ ΑΥ16]6 ᾳ ΗἩοτοάοί. 3, ΟἹ. 

800. διυιύθαν, Θη αἸδαηΐῦ ατι6, οοηζοτγιηέ- δίχα, τὸ, 507: ᾿ 
τηθηῦ ἃ σοὺ τιϑᾶρὉ, 1] 56 ρογτηθῦ ἀ᾽ ἐίθη- 5 (γΟΠΟΪ. ἦ6 1᾿Η18.. δαϊπίο, [Ογη. 2, 
Ὑ6 οἵὧἱ 46 γϑϑίγοι ἦγ ἃ 80η στό οοίίθ Ρ. 580. 540. 
ΠέποπηἸ ΠαίΊ0η, ποίθ 1, Ρ. 5. ῖ Αοςδά. ἀθβ [Ὥδ01. 4, 64, 7, 428 οἵ 

τὰ ΟὙΥΟΡ. Ῥ. 517. 51ν. 
ἘΠ ΠΡΣῚ, Ρ: 45: 



ΕΒ 14 ΟὙΥΒΟΡΕΘΙΕ. ΧΧΙΠ 

ΡΘΌΡΙ65, οὐ σϑίοαση θηϑυϊῦθ 5.0 165. ἔοι 95 ἀθ5. Μδάθ5 ϑὺ (68 

ΑΡΒΥΡΊΘΏΒ ἃ, ἀότηοηῦ 8 66 4116 ΠΟΙΒ ϑΘΠΟῸΠη8 α᾽ ἀν ΠΟΘΙ), οὺ ἢ. ΠΘ 
Ρϑαῦ ϑποοῦα ἀοιζοι, 4118 Ο05 115 ῬΘΙΈΡ]ΘΕ. η6 ἔπββθηῦ ν ΙΒ] ΠΒ. ΘᾺ 
1Π5 (65. δυΐτθδ, βαϊναηῦ 66 46 ἴθ ομοῦ 465 Ηυγοϑηῖθηβ αἰ [ἃ] 
Πηδιηθ ἃ Ογγιβ χα. [ΙΒ[ουΊ θη ΟὝΘΟ. ΠΟΙΒ ἀόσοιν 6 ΔΙΠΒΙ ἰῷ ὙΓῸ]6 
Ροβιθίοη 46 δθ5. Ῥθίρίθα, οὖ 1ὼ οοπ να !ούϊοπ ἤδη θα 116116 1] οϑύ 

ἰοιηθέ. 
Ου [πὖ ἄδηδ5 ἰθ ἀἸβοοῦ δ 4] πιδύὺ ἄδηβ ’Ιὰ θοιοῃθ ἀθ ΟΥγτιβ, μοι 

ἀθ ἐθιὴβ ἀνωηὺ ϑὼ πηοῦῦ, 416 66 ῬΓΠ6Θ ἀ0ΠΠη6 ἃ ΠΔΠΔΟΧΔΓΘΒ, Β0ὴ 
ΒΘΟΟ Πα Π]8, πη βαύσαρ!θ οοιηροβέθ 46 ρᾶὺβ πδριῤέβ ρδν 15 Αὐτέ- 
ὨΙΘη5, ἰθ5 Μδαοβ οὖ ὑποϊβιδιηθπηθηῦ ρδν 165 Ομ πιβόθηβ υ. (ὐοι- 
τηθηὐ ΒογοΙ - 1] ΡΟΒΒΙΌΪΘ απ6 ἰὼ βωῦγωριθ 46  ϑηδοχϑνθθ ἐὺ ΘΟΙη- 

Ροϑέβ ἀθ ρϑιρ 68 βιυπιόβ δι Νοσὰ οὐ ἃ [δῦ 46 ΒδΌΥ]Ο"Θ, ΘΟ ΠΠΘ 
165. Ανιπόπίθπβ οὐ 1.65. Μδάοβ, οὐ ἀππθ δαΐνο ποίου ἀοηὺ ἴὰ 46- 

ΠΊΘῈ16 οἷ ἐὐό δι διι4-οιϑϑὺ 46 ἰὼ πηᾶμηθ ν1]16, οὐ βέραγόθ 465 ἄθιιχ 
ΡΓΘΙΙδΥ 65. Ρδ1 1 ΑΙΒΒΥΤΊΘ, οὐ ἀοΒ Μδάθβ ρδι ἄθιιχ ρυϑηᾶβ ἤθιινθβ, 
Ι6 ΤΊρτο οὐ [ΕΠρἢγαῦθ, 51 ΓΟ Π6 Βιρροβοιῦ ρᾷ85 4 168 Οδαι- 
βόθῃβ 46 ἰὼ υγορέσιθ ἔμββθηῦ ρ]δοέβ ἂπ τη14] 46 ΠΆΥαΧΘ 51 168 
Ὀογαβ ἀθ ἰὼ πηι Οδβρίθηπθ, ἀοηῦ 115 δ ὈΙοἱθηύ, δὰ τῶρρονὺ 46 
Ῥαΐγοοϊθ, τπὸ ρὰγ1θ 46 ἰὼ οὔθ ἴον τηοηὔπθϑιιβθ οἱ αἰ θην ΓῸΠ ΟἸΠ6 
τ1}16 βύϑθβ ἀ᾽ ἐὐθπάιϊιθ  : Ἰὑτπιβύα πη ποι αἰύ, αι 165 Ομ πιβόθῃβ 

ὀἰοϊθηὺ ὑχπὸβ- ΒΔ Ό1168 ἃ ργῶνη" ΟΘΟΠΕγΘ 165 ΤΌΘΠΘΙΒ ἃ. ΘΌΓΔΌΟΙ ΒΒΠ16 
416 66 ΡΘΕΡΪΘ, δ΄ η81 46 165 Ατηδυᾶθα, [θ5. ΤΆΡΥ 65, ἰθ5 Ογγίθα οὗ 
46] τι65 αιιύγϑβ, οϊθηῦ ἐπηργέβ : 115 β᾽ ἐοιθηῦ γόρδηάιιβ ἀδη5 165 
τηοηἰβ ΧΙρΠαΐθβ οὐ ζδαρτιβ, οὐ 115 νἱνοϊθηῦ οὴ ὈΓΙσαηάθΡ, (δ 
ἰόμηοῖρΠμδρῸ 56 ὑγόῦνθ ΘΟΠ ΡΠ ρϑι ο6ἰι1 46 Ρίοϊόπηόθ απ] τηδέ [68 
Οδαιιβέθηβ ἄθηβ 16 νοϊβίηδρϑ ἄθβ (δ ἀπο μέθῃβ ὃ, παύϊοη 411 ΠΩ ]- 
ἰού αἷἱ Νοτὰ 4ο 1 Αββυυῖθ. 

Μ. Βυόγοῦ ρυόξψθηα απ ἰθ5 δάπβέθηβ ὀϊξοιϊθηὺ ἰθὸβ Αι μααοϑὶϊὶ, 
Αταῦθϑ, βϑίοη πὰ], ἃ ἀθιπθιγο ἤχο, βιὐπιόβ ἃ ᾿Οοοϊάοηὺ ἀ6 [᾿Ἔπι- 

Ρμναίθ ὁ. ϑύσωθοη Π6 ρ8116 οοροπάδπί 46 αὐ Ατῶῦθβ ϑοέηιῦθβ οἷἱ 
ΘΡΓΆΏΒ, 41 ΡῬδιοοιαιθηῦ 165 ἀόβογύβ 46 οὐ γόριοηῃ. Α1-Κδαο- 
518} δῦ τὴ ν]Π]ὰρο ἀ᾿ Αυα 65 νοϊβη 46 οθ8 ἀδβουΐβ, οὺ ἀοηῦ ρϑ1]6 
ΑΒυϊΐδάω 6. (δ ν]αρο ρᾶγοῖν δύο 165 γοβίθβ 46 ᾿δποίθηηθ (ὑδάν- 
015, ν1116 65 ϑ'υυθηβ 46 ἰὰ Ῥαϊθβύϊηθ, βυϊνωηῦ ἘΓόνοαοίθ ΐ, οὗ δρ- 

- ἃ ΟΥγορ. Ρ. 285, 586, 481. 2 δίχα. 11, 3550. Ια. )Ιοηγ8. Ρ6- 
Χ Καδούσιοι, ἔθνος μάλα πολὺ καὶ τἱθρ'. Υ. 782. 

ἄλκιμον" Σάκαι γε μὴν, ὅμοροι ἡμῖν, Ῥ. ἃ ἤΑνδρες δεινοὶ πετροβατεῖν, ἴῃ ν.511- 
230. Οὐοὐΐθο ρῆγαβα ἀοιύ ὄΐγε δἰπ8ϑὶ μΓ8 οἰϊζαΐο. 
Ροποίπέόε; 16 56Π5 δ ὁ65 τηοὐβ αὐτοὺς Ὁ Βίγδῦ. 11, 26ο. 
ἀμφοτέρους 1᾿Ἰπα]αιιθηΐ. ΟἽ, ΘΟ. Υ. 

Υ Σατράπην εἶναι δίδωμι Μήδων τε ἀ“ Ατδδα, Ὡς 452, 
καὶ ᾿Αρμενίων, καὶ τρίτων Καδουσίων. 6 ΟἼτ. ἔὔγαϊς- ΑΥ̓ΔὈ], 6. 2. 
8: Ῥούρε. Τα; ἢ. 



ΧΧΙΝ ΝΟ ΝΕ. ΟΒΒΑΝΑΤΙΟΝΕ 

Ρ6}16 Αἰ διιιδοίνα, Κοαδοίνα θα πόρτθα οὐ ᾿ϑαπέϊα, οαϊέίνα ἀϑῃβ 
6 ἀϊα!θοίθ βυγίδαιιθ. (πα ιιθβ ὀουνδῖηΒ 1 οηὐ ΡΥΒ ρον" « ὀτιιδῶ- 
Ιθ1η δ, πηϑὲβ 1] ρδγοιῦ Ρ]ὰ8 ῬΥΟΌΔΌ]Θ 416 66 βοιὺ ἰῷ γ1}6 46 δάθβϑ, 
ἀοῃὺ 1] οϑὲ ραυῦ]ό ἄϑηβ 16 ἴἴνγθ ἀθβ ΝΟ ΌΓΤΘΒ ἃ οὐ ἄδῃβ οϑὶαὶ ἐ6 

οβαόί. 111}16 ὄδοιὺ βιθπόθ πῇ ρθῖι διι-ἀθβϑιβ 46 ᾿ΑΥΔΡΙ16, ρυὃβ 68 
ἀῤβογύβ 46 ὅ1η ἔ, 66 αὶ β γοῖῦ ρου Ποῖβ Θπηρῶοθοι α᾽ Δἀορίουν Ἰὰ 
οοπ]θούμτ6 46 Μ. Βυόγοῦ, 51 ἀ 8116 τιγ8 6116 π᾿ ἔϊοιϊῦ ρὰ8 ϑηξὲγθπχθηΐ 
ἀέέλιυ8 ρῶν ὁ6 ρᾶββϑρθ 46 Ρ] ποθ, Οἰδίω ψιιοβ αγωοὶ Οααιιϑῖοϑ αρ- 
ρο[αυογοὶ; 16 ποῖὴ ἀθ Οδαάτπιβόθῃβ μ6 ρϑιιῦ ἄοῃοὸ ἄν  ΠΠΘ ΟΥΡῚΠΘ 

οΥἹΘηΐδ]6. 
1,65 Οδαπβέθηβ γόρϑηιιβ 51} [65 τηοηΐαρ 685 46 ΧΙΊρμαίθβ οὗ ἀρ 

Ζαρταβ, δὰ Νονὰ οὐ ἃ ΓΟνιθηῦ 46 ᾿᾿ΑΒΒυΥΊΘ, 86. οἱρῃιγθηῦ ντδὶ- 
ΒΘΠΊ]ΔὈ]Θμηθηῦ ἃ γσιιβ, οὐ οοὐΐθ ραρέϊθ ἀθ 66 ρϑιρὶθ ρα δύ τὸ- 
ϑδγέθ ΔΙΟΥΒ ΘΟΤΏΠη6 γΟΙΒΙη6 (68 Α ΒΒΥΓΊΘΗΒ, ΠΟΙ 116 16 ΘΟΙ ΡΒ ΘΗΟΙΘΡ 
ἀ6 1ὰ πύϊοῃ οὐ οοηὐϊπιιό αἰ Δ ὈΙΘΡ 165 Ὀογ 5 46 ἰὼ πηθῖ ΟΔΒΡΙΘΠΠΘ. 
ϑῷ Ῥοβιοη ἀόψθυτηῖπθ ἃ 5862 66116 465 Η ὙγοδῃΘη8 Βιὑπόβ τι πη] ] 
ἀθ Ὄχιβ οὖ ἃ Γουιθηῦ 46 ἰὼ πηθι (δβρίθμηθ. [ωΘ ΡΘΥ5 Β᾽ ΐθη- 
ἀοιύ 1πϑαυδὰχ ρουΐίθβ (ὐὑδδβρίθπηθβ, οὐ οϑὶαὶ 465 Οδάἀπβόέθηβ, ἀθ8 
ΤΆργνοβ, 465 Αὐηδυ 68, οἴθ. ΘΟ ΡΥῚ8. Θὴ σόπέναὶ! βοῖιβ ἰὼ ἀδπομηῖ- 
ὨδΌΙΟΠ ἅτι ΡΥΘΙΏΙΘΥ 46 665 ΡΘΈΡΙΘ8, νϑηοὶῦ ΘΠΘΟΥΘ ΔΌΟΠΕΙ τα, 

Οη ροῦν οὈ]θούθυ ἀνθὸ Μ. Εἰγόνοὐ, αιιθ ἰθθ Η Ὑγοδηῖθηβ ὀὐοϊθηῦ 

ἘΠῸ δύῃ ΡΘ1 ΠΟΙΏΌΓΘΙΙΒ8. οὖ ΒΟΙΠ156, δα ναηῦ Χ ΠΟΡΠΟΙ, δῖῖχ 

ΑΒΒΥΓΊΘΗΒ, 411 165 ὑγαϊ οϊθηῦ ΘΟΠΊΠ16 165. ᾿δοόἀ πη Π]6η5 165 ΠΟούθϑ 
ΙθιΒ. ΘΒΟΪαν 5 ἢ; 66 41 Π6 ΒΔΠΓΟΙΌ ΘΟ ΘΗ ἃ ἰὼ σγαπάθ πο 
ἄἀθβ. Ηγγοδη!θηθ. 1. Μ. Βνένοὺ ρδγοῖῦ ἄνοῖν 5111 ἰὼ νϑυβίοη ἀθ 
ῬὨΠΠ]ΘΙΡΙ6, ααἱ 1 πα π]ὺ 6 ἢ ΟΥΓΘΕΡ: ἀδη8 16 ραβϑαρθ ἀθ ]ὼ Ογγο- 

Ρέα]6 116 ΠΟῖΙΒ γΘΠ ΟΠ 6 Τρρουῦθι", Χ ὁμορῃοη γ᾽ αἰΐ βϑυϊθιηθηῦ, 
416 165. ΑΒΒΥΥΊΘΏΒ 86 βου νοϊθηῦ 468 Ἡ ΥΓΟΘΏΊΘΏΒ, ΘΟΙΏΤη6 65 1,806- 
ἀδμηοῃῖθηβ 65. οι θα .. Οπ βαὶϊῦ 416 ἰθὸ5. βοιγίοβ ὀϊοϊθηῦ τη 

ΘΟΥΙΡΒ 46. ὑΓΟΠΡ68 411] ΤΙ ΌΠΟΙΌΡ 6162 165 Γιοόάἀέπηοπ!θηβ ἃ ἰὼ ὑδύθ 
46 Ἰ᾽αὐτηόθ, οἵνὐ 41 Φοοοιηρδρποιϊ, βοίοη Πιοάονο 46 310116, ἰϑὰν 
τοὶ, οὖ 1ὰ] βουνοῖῦ 46 θοῦ ὴ8 46 γόβουνθ 3. 2. 1] δῦ νγαὰϊ 46 Χόμηο- 
Ῥῇοη ποῖιβ αἰ, αιι6 165 ΗΓ ΘΔ ΠΊΘΏΒ, νΟΙ ΒΘ η8 (65 ΑΒΒΥΓΊΘηΒ, ὀζοϊθηῦ 
ὍΠῸ ΠδΌΟΠ Ῥθῖι ΠΟΙΙΌΤΘΙΙΒΘ ἢ: πη ]8 Οοῦ ὀου να Π6 νοῦ ὈΡΘΟῚ, 

46 ἀπ6 ρούϊθ ρᾶυῦθ ἀθ8. Ηυγοδηῖθηβ, 411 5 ἀξοϊθηῦ τόρδμπαμϑ, 
ανθο 165 Οδαιπιβέθῃβ οὖ ἰθὸβ 'ΓΆΡΥΤΘΒ. ΘΕῸ 5. νΟΪΒΙΠΒ, ἀδη5 165. ΠΙΟΠ- 
[ὥρη 65 ἀθ "᾿Ά ββυυῖθ. [ὦ ἔϑυπιό 46 ΓΗ γγυόδηϊο π᾿ ἀγοιῦ μι γ᾽ ἤΧΟΥ 

Ε γιά. Οοητίηρ. Αανογβ. ΠΌΠΟΙ. Δ ΔΙΑ. 11, 2350. 
Ὁ. 1: ἢ Αοδᾶ. 4, 6οᾳ. 

ΠΡ 52. ΝΥ: “; ἘΣ ο Τοῖς Σκιρίταις, Ρ. 248. 
ΤΠ ΡΝ, 4: ν» Ηδβυςῆῇ. ἴῃ ἢ.Ὸν. 
κ ψιά. Ῥεγζοη. Οὐρ. ργυρί. 6. 22. ᾳ Ψιά. ποῖ. Ηαἰοἢπ8. μ. 240. 
} 1α. 6, τό. τ ΧΟΠΟΡΠΟΗ Ρ. 248. 



50ὍῈ. 1 ΟΥ̓ΒΟΡΕΘΙΠ. ΧΧΥ 

168 δουύπθβ 865 Πα ὈΙῦδη8, οἷἱ [68 ὑϑηαγο οα ναΐθαγβ, Οθύδθ ὁοη- 

ὑξόρ η’ ἐὐοιῦ φαΐῃ ἀόβουῦ ΓΘΠΡ}1 46 ποιμηϑαθβ οὗ 46 Ὀτίρθη 5 αα], 
Ἰηΐθδύδηῦ ΡᾺΓ ἸΘΠΛΒ. ΘΟΌΤΒΘΒ. 165. ΡΥ. ΟἸΓΟΟΠγΟΙΒΙηΒ, 168. δυοϊθηΐ 
ΘΠ 5. ΒΘ] 165. δὰ ἰθασ 5. 1] οϑῦ υγι βου Ὁ] 016, ατ16 486 1416 
ΘΟΥΡ5 ἀ᾿ Ἡγγοδηϊθηβ β᾽ ἐὐδηῦ Ἰοϊηὖ αιιχ Οδἀιιβέθηβ ἀνοῖῦ ρόμέϊτό ρὰν 

Ιῳω Μωμῃύϊθηπα, ὩΡ}βὶ]έθ ἀθραὶ Αὐχτορδύδηθ, ρῬυΌυ 606 Βθρ θη γ] Οη8}}6 
ἀθ ἰΙω Μέαϊθ, ἄδϑῃβ 165. ρἰαϊπμθβ 4θ ᾿Α ββυσῖθ ΟΠ] 6085 Η γγθδ- 
ΠΙΘΩΒ ἐἰοϊοηὺ βόραγέβ ἀπ οοΥΡ5 46 θῖν πϑύϊοῃ, ϑὺ ὑγῸρΡ ἐ]οϊρῃηῃόδβ 
ΡΟ Θἢ ΓΘΟΘΥΟΙΙ ἀπ ΒΘΟΘΟΙΙΒ, 115 Γαστϑηὺ Ὀϊθηϊοὺ σθαι ἃ πῃ ρῥϑα 
ΠΟΙΙΌΤΘ αἰ ΠΟΙΠΠΊΘ5. 4] 856 ἐγουνδιθηῦ ρδι Ἰὰ ΟὈ]ρόβ ἀ8 86 δβοι- 
μηθύζγθ δ ΠΟ ῃΘ 16 46 1᾿Αβδυτῖθῦ. Οδ8. βουΐθβ αἀ᾽ ἔπη ρυ δύ! ἢ 5 
π᾿ ἐξοϊθηΐ ροϊηὖ β8η8 ΘΧΘΠΡ]6 6162 ἰθ5 Η ὙΓΟΘΏΙΘΏΒ ; 16 ΠΟΗῚ] αἀ ἸΠΘ 
Ρἰαῖπθ ἀθ "Άβι6 Μίημθιρ αα] ρογίοιῦ [θυ ΠΟῸΠῚ ἃ, Υ οοηδβίθ[οιύ ΘΠ] 
Εἰ] Ἰββθιηθηαὺ Σ, 1] ἔαπὺ ἀοπο ἀἰβΕΙΠΡΊΊΘΥ ἀδηβ Χ ὄπορῃομ 165 Ηγχ- 
ΟΦ ΏΙΘΩΒ γΟΙΒΙηΒ (6 1 ΑΒΒΥΡΙΘ, (6 οθὰχ αἱ Πδθιοϊθηὐ ἃ [᾿οιιϑϑύ οὖ δι 
Βιιἃ 46 ᾿ὼ Ὠ16᾽ ΟδβρΊ' θΠΠ6. 

Μ. Ῥτνέγοῦ ἃ γθθοῦσβ ΔῚΧ ΘΟΠ]ΘΟΓΘΒ. ΡΟΙ" ΘΟΠΟΙ]ΠΘΥ 16 τέο 46 
Χόπορποῃ ὥγθο οθἰαὶ 465 διιῦγθβ ἐου νη 46 1᾿δηύϊαα6. Ττοι- 
γωηῦ ἀπ 6] 4116 ΓΘΘΒΘΠ]Δ 66. Θηὐγθ ἰγᾶο οὖ ἰΘ ποῃ ἄθβ ΗὙΥΘΦΏΊΘΏΒ, 

11 ργέϊθηα αἴ οθ8. ἀθυῃ! 5 ἐὐοϊθηῦ πη πδίϊοη 46 ΠΠγδο- ΑΥ̓ΔΌΙ, 

Ἰδα 6116 οι ἃ οἰπα 1ου"Πηόθ5 ἃκι τη14] 46 ΒΌΥ]ΟμΘ υ. [,6 Τοχίθ 
ἀρ ἰὼ Ογγορέάϊθ ρωθθ δι οηύγ δι 66 Ρθιρ]6 ἃ ᾿᾿οποϑύ ἀ6 οϑὺθ 
οορΙύα]6 46 ᾿Αββυσῖθ. 17) ΔΠ]ΘΌΓ 5 16 ῬΓΘΠΊΙΘΥ ἀθ 608 ΠΟΠῚΒ πη’ δἐδηΐ 
ΘΟΏΠπ 416 465 ΟΥγιθηΐδιιχ πο θυη65 οὺ 468 ρέορτδρῃθβ ΑΥὐαΌΘβ, ὃ 
σοηβόσαθιηπιθηῦ ἅτ δύ ἱσῃμογέ ἀθ αὐθοβ, ἀοηὺ ΣΧ όπορμοη βυὶΐ 

[ου]οῦ 5 ἀδη5 ἰὼ Ογγορέαϊ!θ ΤΡ ΠΙοη δι 165 αἸ θη. ρΘιρ]65. ἀθ 
ΓΑβΙ6. 

[μ6 τοὶ ἀ᾿ Αββυυῖθ ἀνοὶέ θδηνογό ΑὈγϑάδίθ, ρυῖποθ 49 Ἰὼ ϑιιβίδηο, 
Θῃ. δι αδβῶαθ Δ ρυ δ ἀπ τοὶ 4θ ἰὼ Βδούδηθ, ροιῦ 1α] ἀθιηδ 6 0 
ἄπ βθθοιθ. ΑὈγδάδίθ ὀθοιϊέ τη] ὥνθο 66 ᾿ΠΟΠΔΓΉ 116 Ρδ1 105. ΘΠ 
ἀθ 1' ποβριὑα]6 5. Οδ. τόοϊὐ 46 Χόπορμοῃ π6 φγοῦνθ ροϊπὺ ἰδ 
ΡΙΌΧΙΤΗΪ 6 465 Ῥδούνθηβ οὐ ἄθβ Αββϑυυίθηβ. [)6 ῬΥΘΠΘΙ' 46. 068 

ῬΘΈΡΙΘΒ, οὶ αα ]οΙρηό, ροῦνοὶῦ δέν ἔουῦ αὐ}16 δὰ τὸ] 46 Βδθγυ- 

ΙοῃΘ Ῥοιι δ τ1η9 ἀἰνθυβίοη, θη οὐδαωχαδηῦ 165 Ρ ΓΟ Π668 οὐ θη δ! Ὰ 
46 ἰΙω Μόάϊ!δθ οὺ ἀθ Ιὼ Ῥϑῦβθ. Οἡ ἀοῖδ οὐοῖτθ 4186 16 ΤῸ] 46 18 
Βαοίγδηθ ἀνοιῖῦ ὩΙΟΥΒ βοιιβ βὼ ἀοτηϊηούίοη Τ᾿ Ατὐ]ο οὐ ἰὼ Μδυρίδηθ, 

ΘΟΙΏΠ1Θ 168 ΤῸΪΒ ΟὙ 608 46 οϑύΐθ πηδιηθ δοηὐγόθ βἰυπιόθ ϑηὐτο [ὌΧ 
οὐ 16 Ῥϑυορδιηῖβθ, [65 θαυ ϑηῦ δργὸβ ἰὼ τηουὺ ἀ᾿ ΑἸθχαπάνθ. Μ. Ἐτέσγοί 

5. Ἧ γείτων ἅπασα χώρα λῃστῶν καὶ ἃ Τὸ Ὑρκάνιον πεδίον. 
, Α » » “ 

νομάδων μεστὴ καὶ ἐρημίας. ϑίχαο ΤΙ, Χ Καὶ ἐποίκους οἷο. Βίγα 0 12, 422. 
Ρ. 350. των ' ἐνῇ Υ Ασδᾶ. 4, 6οΒ. 

ΕΕθνος δ᾽ οὐ πολὺ, διὸ καὶ ὑπήκοοι 2 Ογζορ. ῥ. 214. 
τῶν ᾿Ασσυρίων ἦσαν. ΟΥγγ. Ρ. 248. 



ΧΧΥΪ ΝΟ ΝΕ ΟΒΘΕΑΝΑΤΙΟΝΒ 

ΒΌΡΡΟΒΘ απ Χόπορμοη ἃ νοῦ]ι ἀδβιρηθν Ρδι 16 ποιῃ ἀ6 Βαούνδπο, 
ἔοιιϑ ἰθθ. ρᾶυβ πα ]βυπούοιηθηῦ 41 ὀὐοϊοηῦ βιὑιιόβ ἃ Τ᾿ οτϊθηῦ 46 ἰὰ 

ΘΌΒΙΔη6 ὃ. [,6 βανϑηὺ Α δόμοι ἐδ Ὀ]1Ὁ Βοη ορίπίοη δι Γ᾿ἐὐγ- 
Π]Ο]ΟρΊΘ 46 Βεακίοθι, 41 ΒΙΡΉ]Π6 οΥἹΘπέ ; ο᾽δϑὺ ἃ ρϑῖι ρυὸβ ΘΟΠΊΠΊ6 5] 
ΠΟΙΙΒ. νΟΙ]Π]ΟΩΒ. ἀοηΠοΡ ἰ6 ποιὴ ἃ Ηθβρέλμιθ ἃ ἰουΐοθβ 165. οοηὐτόθβ 
Ρἰδοέρα ἃ Τ᾿ οοοϊἀθηὺ 46 ἰὼ ἀτὸοθ, ρυΌθαιιθ. 66. ΠΟΠῚ 8101 6. οοοὶ- 
ἀθηῦ οἷὐ Θοιιοῃαηῦ 662 165 αὐτόθ, 481 16 ἀοηποϊθηὺ ρϑυ ου]]ὸτο- 
τηθηὗ ἃ [ΠΠΒΡΑρΡΊΘ, ἃ σατι886 46 δῶ Ββιδπϑίιοῃ. 

Τὴ. ἐθη5 46 γγιβ, ἰὼ Βαοίγιδηθ η᾽ανοιῦ ροϊηὐὺ αἰ δυιύγοθβ Π πη 685 
411 66|165 ατι6 1658 ρέορυρμθβ οηὐ ἀοπηῃόθβ ἀθριβ ἃ οοὐΐθ οσοηύγόθ. 
1)Δη5 ἰὼ ἀἸνΊβιοη ἄθα. βαύγαριθβ, ἰδιῦθ ρῶν 1 18. Ροῖ αἰ ΔηΠπόθα 
δρυὸβ ἰὼ πιουσὺ 46 Ογχιβ, ἰὼ Βαοίγιϑπηθ ἔοσιηοιῦ βθι]θ ἰὼ ἀοιιΖίθ 16 
ἀ6 665 ΡῬγον 6685 οἷν Βα ΤΩ ΡΙΘΒ : Γ[ΑΤΊΘ οὐ ἰὼ Ῥαγίμϊθ, 4] 6 ὀὐοϊθηῦ 
ἃ ΓοΟΘοΟΙάθηΐ, 56 ΓΟ νη ΘΟΙΏΡΤΊΒΘΒ 85 ἰὼ 56] Ζιθιηθ "Ὁ, Οὐόβιαβ 

ΠΟΙΙ5 αἰ απ γγιιβ ἀοπηδ ἅτ Ρ]1ι5 7161 Πη6 46 565 ἢ] ἰὼ εαοίγαπο, 
Ι6 ρΡᾶγβϑ 465 Ρδγίμθβ, οἴθ ὃ 51 σθίχ- οὶ ΠδὈϊ οΙθηῦ ἃ ᾿᾿οοοϊάοηὐ 46 
Ιὰ Βαοίγιϑηθ, ΘΟΠ]Π16 1] π᾿ οϑῦ ρᾷϑ Ῥϑυηβ ἀἾθη ἀοιίον, οοὐΐθ ἀθυ- 
ηἰδιο οοη "ἔθ η᾽ὰ ἀ0η6 ῥΡᾶϑ 611 τ1Π6 Θχύθῃβιοη ΔΙΒΒῚ σγϑηθ 416 16 
βΒΌΡΡοΒΘ Μ. "ευέγου. 

᾿θδη8 ἰὼ αιιαὐγιδιηθ βθούοη 46 ᾿᾿δβχᾶιηθηῃ οὐἹ 1116 465 ΠΙΒΟΟΓΊΘΗΒ 
Δ᾽ ΑἸοχδηα!6, 7᾽81 ὑγαιῦς ἄνθοὸ 5862 α᾽ ἐϊθηάιιθ οΘ 4111 ΘΟΠΟΘΙ 6 ἰὰ 
δι υπϑύϊοη ἀπ ρῶν 5 (68 ὅδαιϊθβ, 481 Πα οἱθηύ ἃ ᾿οτθηύ 46 ἰὼ ὅορ- 
ἀϊδηθ. [1 οϑὺ νυδιβθιὴ }] 8 016, ητι6 οϑύΐθ ἀθυῃϊδθ. ΡΙΟΥΪΠΟΘ [611 
ὀὐοιῦ Βοιι186 δῖ: ὕθη 05 46 Ογτιβ ; οϑδῦ ροιραιοὶ Χὶ ἐπορῇοη ΠΟΙΙΒ 
ἀϊῦ 6 18. ὕὅδαιιθθ ὀξοιθηῦ νοῖβῖηβ ἀθ5. Η γοδηϊθπβ ἀοηῦ ἰθ ΡᾶΥ 5 
ἐδοιῦ ΠΤ ΌῸΡη9 46. 66]ὰ1 ἀθθ δοράϊθηβ. [,65 ϑ'δαϊιθβ οηὔῦ ρῖι 88 
Ἰοιηάγ ἃχ Ἡ ὙΓΟΔΠΊΘΗΒ μοι] ρόπόξγου. ἀδηβ 1 ΑΙΒΒΥΤΊΘ, οὗ Υ ρσθη- 
ἄγ ραγῦ δῖῖχ θη ΓΘ ΡΥ 865 46 ΟΥτ8. 

65 Ππῦθ5 46 ἀοπηθ Χ ἔπορμοη ἃ [᾿ ΘΙ Ρ1"6 46 66 ΡυΠ66, ε6- 
ΤΠ] ΟΠΟΡΟΥΟηῦ ἅτ Ρ]π5 ᾿πογόαι]6. ΘΟΙ θη οϑῦ ὄσυιναῖη ἃ πέρ]ρό 
᾿οχδοίιἀθ ρέορταρμίαιιθ. 1,68 ὀξαΐβ ἀθ Ογτιιβ, βϑίοη [π], ὡνοϊθηῦ 
αι ΠΟΥ 16 Ἰοηὐύ-πιχῖη, πὶ ἰονθηῦ ἰὼ τι συγ 6 ; 115 ὀζοϊοπῦ 

Ὀονπόβ δι οοιοῃμδηῦ μὰν 1 Ἰργρίθ οὐ 1116 ἀθ υὐριθ, οὐ ἅτ τηϊαὶ 

ραν "ΒΒ ΒΙορΙ ἅἃ, Οδίΐθ ρογύϊομ 46 1 8186 θοππιθ ἀδΠ5 168 Αἰδο]68 
Ροβθό ΘΓ 5 βοῦβ ἰΘ πο ἀ᾽Α 816 Μίπρινο, οὐ ἀοηύ Οὐσῖιβ νοὶ ἴα 
Ιὼ ὁοπαπδίθ, ἀνοῖῦ ᾿πα 1 Δ Ὀ]Θηθηῦ δι πουὰ 16 Ροηΐ- Επιχίη, ΠΊδῚ5 

ΡΓΘβατθ ἰοπίθ ᾿᾿Ανπιέηϊθ, ἰὼ Μ 416, ΙΒ. ρᾷυ5 βιύπόβ ἃ ᾿᾿ουἹθηῦ 46 

66. γΟγδίηθ, 41π|1 ΤΟΥ οΙθηῦ ΘηΒΘΠ]6 ἰὼ Ρ]15. συαηάθ ρα τ ῦ]6 6 
ΓΘ Ρ1"6 46 γυῖιβ, πθ Ροιινοϊθηῦ ἄγ ῖν ρου" ὈΟΓΠΘ ἅτ ΒΘρ θη ]Οὴ 
οοὔξο τπθι; ΧόπορΠοῃ 1’ απΡοἱ-1] οΘοηοπάιτιθ ἀνθὸ 00116 ἀ᾿ Η γγοδηϊθ 

ἃ Αραᾶ, 4, ύορ. ὁ Ῥργβ. ἂρ. Ῥῃοί. (σα. τορ. οαϊξ. Ξ ΡΒ. 
Ὁ Ποὺ. 3, 02, 02: ἃ Ογιορ. ρΡ. 644, 645. 66ο. 



ΠΗ ΓΑ ΟὙΥ̓ΒΟΡΕΡΙΕ. ΧΧΥΪΙ 

οἵ Οδβρίθηηο ὅ 51 165 ἃ αἀἸβυϊπριόοβ, απ6 ἀθυϊθηῦ ἃ] 05. οοὐξα ἀογ- 
ἡἰδγο ἐ αιναηῦ 165 ΠούϊοηΒ ἰ68. ρ]π8 οχϑδούθβ, [6β. ὄῤαΐβ ἀθ Οὐτια 
ἀθνοιθηῦ ἈΡΟΙΡ ἃ 1 οΥἸϑηΐῦ 165 [Π698:; 500 ΠΙΒύΟΥ θη Θὴ ἢχθ ὀθρθῃ- 

ἀδηὺ [ἰὼ Ἰπη16 Δχ θογβ 46 ἰὼ πιθὺ Τγυξῃγόθ αὶ Ὀαϊρποῖέ 165 

οδίθβ την! ἀ]οπ 165 ἀ6 ἰὼ Ῥθυβθ, 46 1᾿Αββυνῖθ, 46 ᾿ΑΥΔΌΙ6, οὐ ἢ 

[ουτηδηΐ πη ΟΟ] 6 ΘΟΠΒΙ ἀόγ0]6, ἰὼ ρᾶγθϊθ οοοϊἀθηΐα]θ 46 οοὐίθ ἀθι- 
ὨΪδΙ 6 Θοη Γέθ. 

[18 46 Ουὐργθ ρϑαύ- 6116 βουνὶν ἀ6 Ππ]ΐθ6 οσοϊάἀθηία !θ ἃ 1 ΘΙΩΡΙΓ6 
(6 Ογγὰβ ἵ οθϑῦ δοιηπη8 81 "οη ἀἸβοιὺ απ|6 ἰὼ Τ᾽ οβοδηθ θϑὺ θοσηῴο ἃ 
Γοιθδύ ρᾶν ἰὼ ὕονβθ. ΤΙ πρυρίθ π6 βδιιυοῦ ΘΠΘΟΥ6 δύγ8 ΠΠΠ] ΤΌΡΠΘ 
{16 αἀἼἼη6 {τ δ5- θυ 8 ρουύϊοη 468 66 ΠλδηΘ ΘΙΏΡΙΓ6, ρα ]5486 1 ἸΒ. ΠΠ]6 

411} ἰὼ βέραγοϊθ ἀθ ΓΆταθΙο, α Ἡ γοιπῃ οὐ 46 ἰὼ ϑὅυγιθ, ὄζοια ἔουύ 

ἐἰγοῖῦ, ἔπῆη ΤΕ ργρία οὐ [6 46 ΟὙρτθ υδηΐ ἐδ ΘΟμα111568, 5111- 

γϑηῦ Χόπορμοῃ, ρᾶγ Ὅγγιιβ οὐ ἔδιβαηῦ ρϑυθθ 46. 568 ὀὐδύβ 5, π6 
Ροπνοϊθηΐ ἀοηο 6 δύ16 τορι ἀόθϑ ΘΟυηΠη6 [65 ]]η}165. Οη πη 0Ὁ- 
7θοΐοτω ροιύ-δύγα 4ὰ6 οουξθ ἀθυηιδγ 16 π’ ζοιέ αὰθ ἐγ θαύα!τθ 49 
Ογτῖιβ, οὐ 416 66 ῬΙΪΠ6Θ ΗὟ θηγογῶ ροϊηὺ 46 βαίγαρθβ ροῦν ἰδ 
ΘΟΌΨΘΙ ΘΙ", ἃ οδτι56 ἀ6 5 ΒΘΟΟΌΓΒ ατι᾿ 6116 1] ἀνοῖῦ ουγηϊδἢ. ΤΙ Αν- 
Πηόη]6 ἀθνοὶῦ ὄχ θ Δι1581 Θχοΐαθ ἄτι ΠΟΙΔΌΤΘ 65 ΡΥΌνΠ065 46 οϑὺ 

ΘΠΊΡΙ16, Β6Ιοὴ οθύθθ ΒῸΡΡΟΒΙ Οη 4] 6 86. ΘΟΠ0116 ΡοϊΪηῦ ἄΥθο 168 
ΘΧΡΙΘΑΒΙΟΩΒ 46 Χόμπορμποῃ ὃ. 

ΚΙ ἀἄδηβ 16 ἀδποιηθγθιηθηῦ 4685 ὀὐαὺβ ἀθ8 Ογστιβ ᾿Ερυρίθ ἃ ἐ{έ 
ΘΟΙΏΡΤΊΒΘ, οὖ 81 ᾿Ὅη Υ᾽ δ]οιιΐθ θη οσ 6 σούΐθ ραγίϊθ 46 ᾿᾿ΑΤΘΡΙ6 αὶ 
Ρογίοιύ ἄϑηβ 66 (θρ8 16 ποῖὴ α ΕἸ ΠΙΟΡΙΘ, ΘΟΠΠ16 οἡ ρθε 16 οοη- 

7θούατον ἀργὸ 16 ἰθχύι 46 1 που θασθ ἢ, 16 ρα 65. ΡΘῈΡ]65 
ὩΡΡΘΙΙόβ ΕΠ ΟΡΊΘηΒ. π6 ἴοι πιουῶ Ὁ]ΟΥΒ αα ἼΠ6 ΡΟΡΌΙΟη 46 ἰὰ ἔγοῃ- 
ὉΠῈΥΘ τηόν! ἀπ ]8 46 1 θιηρίτ ἀθ υὐτιβ. Πθη μ᾽ θϑῦ ἀοηο ρΗ]18 
ἰηθχϑοῦ 416 ὑουύ 16 ἀδύα!}] σέορτωρμίαπο ἀ6 Χόπορμποη ; 1] δυγοῖῦ 

ἀπ βΘῃ (θῃ1} ἃ 66 411} Ιπβ᾽ππθ᾽ 581 ᾿δύθηάτιθ 468 ὀὐαύβ 46 Ονὐτιϑ, 
Ιθβαι1615. ΘΟ ΡΓΘποιθηΐ, βϑίοη ἰὰ], ἰοὰβ ἰ65. ρῶγβ πωθιύα 0165. ἀθ 
ΓΆβ16 οὖ ἀθ ᾿᾿Αἴτααθ ; πόδημμοϊηβ οθίὼ π’θϑὺ ρὰ5 θχϑοίθῃγοηῦ 
ΥΥΔΪ, δ ΘΧΘΠΊΡΙΘ, ΡΟΙ 66 411 ΘΟΠοθῖπθ ᾿]1η46, ἀοηὺ Οὐδ Π6 
οοπημπῦ 416 165 ρα γ 165 168 Ρ]ᾺΒ νοΙβῖ 08 46 ἰὼ ῬΘΥΒΘ Κ. 

ΤΠ Βὲ ες ἢ ῬΆΓΆ]ΠΡ. 6. 14, ἢ. 12, 123, 14. 
ΐ ΙΔ0 Ὁ . 658, 629. ἱ γον. Ρ. 645. 
8 ᾿πμῆρχ: δὲ. καὶ οὐρν μρ; καὶ Αἰ- Κ οΥοΖ 1 Εὐχαπηθη Οὐ. (65 Ηϊβί. 

γυπτίων. (ὙΤῸΡ. 1; Ρ. 5 Δ᾽ ΑἸΟΧ. Ρ. 230. ε βαὶν. 



ΌΜΝ ΜΑΙ: 

1715..-.1 

ΟΒΤΕΝΡΙΤ ἃθοῖΟΥ ρου 8 Ῥγοοτηΐο πο δάθο ἀΠΠΉ 0116 ν] ἀθυὶ πουιϊηῖθιε 

Ἰτρογάγο, πιο ο (5 ΘοΥαπι παϊαταμη οορπἰΐᾶπη ΡΥ πἀοπίου {γαοΐαγο βοϊδῖ. 

Φαδιη ἴῃ τοπὶ Ογτὶ δἰογί Ἔχθιηρ]απι, αἴᾳαθ ᾿ΐὰ σοτητηοάθ δα ΠΑΥΓΑΙΙΟΠΘΙΩ 

᾿ηϑυςποπάδιι ἰγαηβὶῦ (ας. 1). ΟΥΤῚ ρΘΠη.5 οἴ σΟΥΡΟΓΙΙΒ ΔΙ πη] ] 68 ἀοΐα8, 6]115- 

ἀδιηηαθ βἀποδίϊο ρα 6 115. δὰ Ἰεροβ Ῥούβιοαβ ἸηβΕξαϊα, ααδγιιπη τΤαΐο οἵ 

Ῥιφοβίδῃτἃ Θχρ]ηδίαγ (6. 2). θυαοάθοίτη ἈΠΠῸΒ5 παῖαβ Οὐτιβ δα ἀνατη 

Ῥτγοΐθοϊαβ ββῖ, ἀρᾷ χάθτη πλα]ΐα ΡΥ ΠΟΥ αὐ!άθτη, βαά Ἰηρόπαθ δα τᾶ 

αἰχιῦ οἵ ἔδοϊξ αὖ ἜρυΘρΊ τη τη  η 115 οὗ ἈΠΙΤΩΙ ἰηἀο] θη) οί ἀθγθῦ οὐ μη] 6 

ΔΙΠΟΙΘΙῚ 5101 ΘΟΠΟΙΠαγοῦ (6. 3). ΕὔΧΘΟΓΙΒ. ΡαΘΓΙ ΓΘ. ΔΠη5 ργανιαΐθπι οἵ 

νοΥ οι Πα πη ᾿Πἀυ1 : 4 8165 ΟὈΒΘ]αΪΟ οἵ οομηϊζαΐθ 5101 ἀθνιηοῖξ, ᾿πΐου 

408 ἀπῖοα ἰοπϑίαγ δαυϊδη 4] οἴ νομΆ Πα] βίο. θάθοι τη ἈΠΠΟΒ ΠαΐαΒ 

ἘΙΓΟΟΙΠΙ ατὴ ΡΟΠΙ οἵ ἀοουτηθηΐαπη ΔΥΓ5. Προ γαζου οαϊζ δἀνουβαβ ἄββυ- 

ΤΊο5Β. [Ιἢ Ῥογξὰβ γοάθαηΐθπι ἀράποιῃς ΜΑΙ τπᾶρημο οομλζαΐα, ΠΟ Τα 

ἘΠῚ5. 6].5 ΡΕ]ΟΠγ πὰ] 1η6 οαρία5 ρτο ἃῸ 6οὺ ἀἰϊἰβοράϊζ (6. 4). ΤΥδΗΒΔΟΙΒ 

τηοάροβίθ οἵ βίγσθητιθ Ἰθριττη5 ἀβαθ δα ἴαΐρηη ν] ΠἼ] θη Δ ΠΠΪ5. ἃ ῬΟΥΞῚ5 

ΡΥΓΠοΙαΣ ΘΧΘΓΟΙζαΙ 11 ΟναΧΑΥῚ τ ΓΙ ΕΣ ΔΌΧΊΟ οοηΐγα ΑΒΒΥΓΙΟΒ (6. 5). 

ΟΥΥῚ οΥαῖο δα τη1}]16 ἄπιοοϑ 5] δχογοϊῖϊαβ. Ῥγοποϊβοθηΐθμ ργοβθαιπίαγ. 

Οδμ 5685 οἵ οἵμπὶ 60 αἸββουι 46 ΟΥ̓ΠΟΙ15 προ γαἴουΙ5. οἵ Β᾽ Πρ] ἈΠ] πὴ ααϊάθτῃ 

ἀθ γϑύαμη αἰν! πΓπὶ ουγὰ οἵ Ὧἀθ ργθοῖθαβ δα ἄθοβ. οοτΐία ἰθρα ἔδοίθπ 5 

1---Οᾶ, ἀθ ᾿πάυβίγια οἴ σαγὰ ΘΟ Πα] αὖ αυδαὰα τηοάδβίαβ δ ΡγΌ 5. τὸ- 

Ρογαΐαγ, οἵ τὸ Γ65. ΠΘΟΘββα  Βαρροΐδηϊ ΘΧϑγοζα] 7 τοι, 46 τη] Πρ] 1οὶ 

ΌΟΠΙ ΠΡ ΟΙἴΟΥ 5. ΒΟ θηζ]ἃ 122-14, 46 τὰοηάα Ὀοπᾶα Θχϑγοϊΐαβ να]οςπάϊης, 

οἵ 46 Θχθυο [ΔΓ] Π]θτ15. πᾶ ηΟ ἴῃ ΥΘ. ᾿ΠΒΓΓΕΙΘΠΑΙΒ 1 5----ι 8, ἀ6 ἀγέϊθυβ αα]- 

θι5 ΘΠΟΙ ροβϑιῦ τἰὖ τη]ῦδαε ΟῚ τη Ὁ ΘΟΔΟΙΙ οἵ ἸΗΥ1, Θά νο]θηΐθβ δο 

᾿Ἰὰ θοπΐοβ ᾿πη ρου ἃ[ΟΥῚ ραγοδηΐ 10.--τῷ5, 46 νἈγ}15 ΔΥΓθ 5. ΒΌΡΟΥΔ ΠΑ Ποβίθβ 

26----4.3, 46 ἀϊν! ΟΠ 6 ἴῃ ΓΘ. 5 ΞΌΒΟΙΡΙ ἢ 15 ΔΒ θοηάα 44--- 46 (ς. 6). 

Ε1Ὸ. τ. 

Ογάαχαγο5 585 Ποβε μη ι8 οορίαβ τθοθηβοῖ Οντὸ οἵ ΡαΡ δ. ἈΥΙΩΠΟΙΆΠῚ- 

4 Κ'Θηὰ5 αποα 510 οβίθμα!ς. Ουὐγὰβ δαΐθιη ἃὉ 6δὸ ᾿πηροίγας τι ῬοΥβὶβ 

Δαν ΘΙ ΘΏΓθιι5 πονὰ ἀγπγὰ ἃ Ὀ6]] πὴ ἔθ] οῖ8 σογθηάαηι ἤθτὶ Ἰαθθαῖ, Οοη- 

ΟἸΟΒΙ 5 ἀ6 πχαΐαη 0 ἈΥΠΠΟΓαΠ σΘηοΥΘ ΒΔ Π15 ῬΘΥβᾶρ ΟΙΉΠ65. ᾿ἰβάθπι αα]- 

Ὀὰ5 ΠΟΠΊΟΣΙΓΩΙ ΔΥΓΩΪΒ ΟΥ̓ΠαΠζαγ. ΟΥΤῸΒ πηρα Πα. ]Ο 65 οαπροβίγοϑ ᾿ηβοξαϊξ, 

οὔ ν᾽γία 18. ῬΥΘΟΙΏ115. ΡΓΟΡΟΞΙ [15 βίααϊα οοπίθῃςοηατη Πομπϑβίαγαιη οχοϊξζαξ 

(ς. 1). Οὐηνινδη τ! μη ΞΘΥΙΠΟΙΟΒ ᾿ΐα πα ογαΐαγ ΟΥὐγὰΒ τ οἵ ἀοἸδοΐοπε οἵ 

ΡΙΟβιηῦ. ὕγροὸ σαπὶ ΠΑΥΓΔΈΟΠΘΕ (6 ἐαζαϊαΐο οἵ νθοογάϊα ᾿ουβα γα ὉΓ]- 

ναί! Ἰηβιεζατογι τϑάαυριδηΐαν ἃὉ Δρ]αϊϊαάα, Ογγιβ μαγΓα του τη ἸΟΟΟΒ 



ΞΌΜΜΑΒΝΙ Ἅ. ΧΧΙΧ 

ἀοίθηαϊς. [ηᾷ6 ροβὲ βϑουϊὰ ααρράδιη 46 Ῥ ΘΟ Π}1158. αἸΒΕ ΓΙ ΘΠ 418. τα βιιβ. δά 

Ἰαάαμη ΞΘΙΠΟΠ6Β. Τονοοδῖ (6. 2). Οὐδιβὰ 46 Ὀ.ΘΟΙΏ 115 1 ΘΟΠΟΙΟΏΘ ΔΡΊΓΕΓ. 

Ογτὰβ τειὴ δα ἀθ]θου μα μὴ ΡΥΟΡΟηΪ. ΕΣ ΡγΓΟσΘΥατη οὐ ἴπ6 ΟΠ γβαηΐαβ 

βίδζαϊξ αἴ ἴῃ δὰ γ6 υἱγζα]8 ΒΙΠΡ]ΟΤ τη γαῖ Παθθαΐασ. ΕἸ Ρ]ΘὈΘ]ΟΥ τὴ 

οΥάϊπα ΡΠοΥδα] 85 ργοοβίδηἸββιτηδ οὐδ οπ 6 Ἰάθιῃ βαυδασδί, βιπαα] χα ἀθοθγηϊ 

αἰρηϊζας!β οὖ νιγία]5 1 ἀ]οΙ τη Θβ58 ΟΥὐτοὸ ρουταιοηάατη. Τοΐαβ σθηϊαγαϑ 

ΟΥὐγὰβ ΟὟ 5ΙΠΡΌΪΑΓ ΘΒ. ΘΧΘΤΟΙΓΔΓΠΟΠΘ5. Δ 0515 1ηβυαἴᾶϑ Θρα]ο Θχοῖρὶῦ (ο. 3). 

Τι ρδῦβ Ὁ ᾿πάογαμη ταρα δὰ ΟΥ̓ ΧΔΥΘῚ. ΤΩ15518 ΟΥΤΒ. ΔΙΌΘΒΒΙΓαΒ ἀαΐ τὸ- 

ΒΡοηϑαιη. Οναχδη βαδάδί ἸΙάθηλ αὖ ΑΥ̓ΤΙΘΠΙΟΥΤη ΤῸΧ, 4] ἀθἔβοογαΐ, δά 

οἴδποϊατα γραϊραΐαι, οἵ ργοθαῖα ΓΘ 50 νϑπδίϊ 5. ΒΡ6016. οὕτὴ δχογοῖίι δά 

ἤπ65 6]5 δοσραιϊῖ (6. 4). 
Υ͂Μ 11} 

ΑΥΤηΘ ἶδΒ ΤῸΧ ΟΠῚ 8018 ΘδρΙΓα, οὖ 10 6101 ααδϑάδτη ἔοτηα ἀοίθμβαβ ἃ 

6]Π1ο ἴῃ ἤάθιη σοηαττο!! 5 ὅθ 15 ΤϑοΙριαγ. ΒΘΡῚΒ ΑΥΤΩΘΗΙΟΓΌΠΙ οἵ ΗΠ] 

6᾽α5 ραταΐαμη οὈβθασίαμι ἴα. 1). Ο,Ἰα  ἀβθοβ ρδυιθι ΟΡΡΊΈΒ5Ὸ05 Ονὐτὰβ 5101 

δῇ ΑΥὙΠΊ6 115 βοοῖοβ Δα] αηρὶζ, οἵ αἰτίβαθθ ν θη Πθ 5 τηοπίθβ οσσαραῖοβ 

'Ρ86 ἴθῃμϑῦ: 005 τη] ᾿πεθτα!. ΙμΘραΐοβ δα ποτάμι ταραπὶ 46 ρΡ6- 

οαηΐα ἴῃ Ὀ6]}1 Βα πγῖα5 πηαΐαο 5101 ἀαπηάδ τι {π| (ς. 2). Ογγαμῃ τοἀθαπίοθιη 

Θχοϊριαηΐ Ποπουῖῆοο ἀδἀποππίηπα ἀρθαπΐθιη ΑΥηθη]. ΟΥ̓μδί8 εἴ 6χοὶ- 

ταῖ15. τα} 5 Ογγὰβ ρεγβαδάθῦ ΟΥ̓ΑΧΑΙῚ αὖ πη ἴῃ ΠΟ αη ΓΕΡΊΟΠΘΙΗ, 

βδἀποδΐαν δχοϑγοϊίαβ: ἴῃ αὰὰ ρΙφάδηαο οὖ οαποΐα ναβίαπμαο δοοοάππηΐ δά 

Ποβῖθβ. Αβϑυτιογαπι οἵ Οντὶ ἀϊνουβα ἴἢ ΟαΒ ΓΒ ΟΟἸ]ΟΟ ΘΠ α15 ταῖο. Οντὰβ 

ῬΓΙΠΟΙΡΟ5 Ρευβαγαμη δά Του πα] μ6 πὶ οοΠογίαϊαι ; ΑΒΒΥΥΙ5. ΟΠ. ΘΠ ΒΌΌΠΝ 

Θχογοιζατη ; απο Β61Ὸ 80 ἤοὺ οἵ ἔγαβίγα ΠΟΙῚ θ]α 5 ἀοοοί Ονταβ. 

ΜᾶρπΟ ἃμΐτηο Ῥϑῦβοο ᾿πηροίαπι [δοϊαηΐ ᾿ῃ ΑΙΒΒΥΓΙΟΒ, 4] ΘΠ.15515. ΒΙΙΟΓΌΤΩ 

ΠΏ] 0]015 ἴῃ οαδίγα γΘρϑ]]αηΐυγ (ο. 3). 

ἘΠῚ: Ὁ 

ΟΥὐγὰβ. Οὐ νἱἹοϊουδτη σαρογζαίϑιη ἄθοβ δἵ τα] θ5. Ποποσα δῆϊοῖῖ. ἢ ο 

Ποβίθα5, αἱ ποοΐθ οαβίσα ἀθβουπογδηΐ, ρου ΒΘ] ΘΠ 415 οδρ᾿αΥ ΘΟΠΒΙΠ]]ΪΆΙῺ. 

διὰ ἱτηροάϊγα οοπαῖοσ Οὐὑναχαῦὶβ ᾿νοῦ οὖ ἱρπαᾶνία: βοα 80 δὸ ἱπηροίγαϊ 

Ογτὰβ υὐ Μεοάϊ, ααὶ βροπΐθ νϑ]ϊηῦ, ἰρϑατη βθαπδηΐαν (6. 1). [π θυ] πὶ 

Ηντοδηϊογαπι Ἰαρ δῖ] 46 βοοϊθίαΐζα οσὰπὶ ῬΘΙΒῚ5 ᾿πθα πα νϑηϊαηΐξ : ηὰ05 ἀποα9 

1ΠΠΠΘΥ5. βεοαΐαβ Οὐγὰβ οὐτῃ 50}5 οἵ σὰπὶ τηδχίτηδ ρᾶτία Μεάογυμῃ ρτοὸ- 

Ποιϊβοῖίαν, Η γγοαπίοβαμθ ἴῃ ἤάθιῃ γροὶρῖ. Ηοβύπιη ἀρρτθαϊθπμάογατϊῃ οἵ 

ῬΘΥΒΘα ΘΠ ογατὴ τηοάπτη ἀοοσθί, 405 ΟΡΡΥΘΞβοβ ΠᾺ]]Ὸ γαβιβίθηϊα τηαχι πηᾶ 

οἶδά δῆμοι. Οὐυυὰβ ΡῈ ΒΈΥνῸΒ. οϑρίϊνοβ ραγαΐῖ σοπιπιθαίατη δ Βα Πητηἃ 

σαγὰ ΡΙον δῦ πΐ ΒΟΟΙΟΒ ἴῃ ΠΟΒΌ 5 ῬΟΥΒΘα ΘΠ 15. 18 π| Θσσαρδΐοβ 5101 ἀ6- 

ν]ηοϊαῦ (0. 2). ῬΘΥΒδΓ απ ΓῸΒ ΘαΠΘΒΙΓΙΒ ἀθοθγηϊίαν (ς. 3). Οδρίϊνὶ αἵ 

ΘΟ ΠΙΠΘΑΠΓΓ 5.10 ᾿ΠΊρΟΥΟ, ἀἸμἸΓαμταΥ ΠΠ6Υ] (ο. 4). Οὐὔπᾶ βυτϊηϊτοῦ οἵ 

οαδίτα ουβίοαϊαηΐαϊ. Οὐγᾶχᾶύθβ σορϊο βαογαμη ἀἰβοθββα ἰγαῦαβ ταὶ 

4] σοη αβί μη 1105 γράϊγο Ἰαθθαῖ: 564 Οὐγὰβ παηΐϊαιτη γεῦϊποσα βέπαοί. 

Μιητΐαν παπίϊαβ. οατη τηδηδέ18 ἴῃ ῬοΥβαβ τὸ ἤονοβ ΠΗ ΠΠτ65. τα! ἀπί, βοα 

ΘΌΠ [6 115 Ιάθιη δα γαχαγοη. [ὴ6 ργϑάα αἰνἀθημάα ᾿τὰ Οὐγὰβ ἃρῚς αἵ 



ΧΧΧ 5ΞΌΜΕΜἊ ΤᾺ. 

641 οὗ ουηηΐϊᾶ αι δ γοΠ Θααθβίγοιη ρου ηθπΐ, ΡοΥβῖβ δά Ἰηβτςποη τη 

δαυϊζαΐατη οοαἀδηΐ (ς. 5). (ΔΟὔτγγαβ ἃὉ Αββυτῖο ἀθβοϊῖ δα γα. δΊθαι 

ἄδ ργθϑάδ ἀἰνῖβα γοίουπηΐ (ς. 6). 

ΤᾺ ν. 

Οντβ ἀθ ργθάα 5101 {πῸαΐα οὐπαΐ ἃ]1ο5. Ῥαῃπίῃθα, ογπηα οἵ νἱῦ- 

ταΐθ ΘΧΟΘΙ]Θ 5. ΠΠᾺ]161, οαβίοαϊοπάα σοτηγα ΠῚ ΑΥ̓́ΑΒΡΘΘ : 4] οὐπὶ δ6- 

νοΥβαβ ΟΥΤΌΠῚ ΘΡΤΘΡῚΘ αἰβραΐαβεοῦ 46 ΔΊΟΥ Θ, βαδτη]αθ Δάν ΥΞ 8. 6]5 

1ΠΘΟΘΌγα5. Ἰδοΐαββοῖ Πγμϊταΐθμι, δα θχίγεμηα τη ν ΘΠ ΘΙ ΗΓ ΘΔΡΙΓΥ ΔΙΉΟΥΘ 

Ῥαπίμθῳ. Ουὐτγὰβ ἀθ "6110 ρευβθαιθπάο οουΐαβ Ἔχ ῃ]οσαῖ Μαϑάοσγαμ οἕ 8ο0- 

οἰούαπη νοϊαπίδζθιη, ἈΓΓΆΤΩ ΒΘΟΙ) ΤηΔΠ ΓΘ ν Ππξ : 4] οὐηηθ5 παυα ἀυ}]- 

τηΐου γεβροπάθηϊ γα 80 60 ΠΟ 6ε86 ἀἰβοθεβασοβ (Ο. 1). ὔΟντιξ ρῥτοῆ- 

ΟἰἸΒοιαΥ δ4 ΟοΡΥγϑτη : ἢΐο 56 δ βδ οπηηΐϊὰ ἴσα α]ς ὥντο. (οὔγναβ ἴῃ 

οαβίσγα ᾿ην!ϊαΐαβ ῬΘΥΒΑΓΠ ΘΟ μα ΠῚ Δατηϊγαῖαγ. Οὐυσιβ ἃ αοῦτνα εἰ Ηγυ- 

ΟΔΠΪΟ Ἔχ ααθὸ μονα βοοϊούατη ΌΧΙ ροβεὶς Δαβοίβοασα; οἵ 8ὶ νὶὰ 

Ρτορίου Βαθυ]οπθπ ἀποαΐ, πο τορι οπάστη, 5664. ΠΟ τηᾶχὶῃηθ ΠΠπὸ 16 Γ 

αἰγρ μα π ο886. ἀοοοῖ (ο. 2). Αββυγίὰ ἄθηπο ναβίαϊα ργθᾶθο τηαχὶπηᾶ 

ΡαΥΒ5 {ΠἸὈαϊὰν οῦτνοο. Ονγὰβ δα Βαθυ]οπθιὴ δοοθαϊς οἵ Αββυστίαπη δά 

ΡΌΡΠ ΠΏ, 8564 ἔπαβίγα ργονοοαῖ. (ἀδάδΐαβ, γβρϊαβ Βα Αββνυιοσαγη αΪ- 

ΠΠΟΠΘ ΔΡΘΏΒ, 5664. ΡΘΥΓ ν᾽ ἃ Υαρα οαβίγαΐαβ, δα Ονγατη {γαηβιῖ οἵ ἃ] 

οδβίβ! τὴ ἄ01]0 οσοιραΐατη οἰάθμῃ γα. Οὐδ β1ο95 οἵ ϑ'δοαβ οπη ΟὙΤῸ 

856. ΘΟΠ] ΠΏ ΧΙΒΒ6 ΡδΙ1Ο15 ΒΡ βοαῖαγ, 4] τη] ΓΘ 5. ΘΟΡ δ, αὖ οἵ ΗἩ γυοδηὶ!, δὰ 

Ὀ6]] τὴ δἀποαηῖ. Οἰδάαΐαβ δά ορριάα βιὰ ἀοίοπάθηα ργοβοϊβοιζαγ, οἵ 

Ογγὰβ 5085 Πογίζαΐαγ αἴ οἱ δα ΧΊ ] πὶ ἔθγαπί ἀοσοίααθ ποι ο ἀρτηθῃ δὰ 

Ἰζαι' ποοίαγππτη ᾿ηβοζαϊ ν6]}11. Φιθὰβ ἀθ οδαβ8185 Ονγὰβ τηἹ]ὰπὶ ἀπ 65 

ΠΟΙΆ ΠΔΓΠῚ ἈΡΡΘΙ]αΥ Ἔχρομῃϊΐαγ. ἘΕ]ὰ5 οαγὰ οἷ 50] υία π΄ ΕΠΠΠΘΓΘ ἸΏ511- 

ταΐο οοηβοϊοηάο (ο. 3). Οδάαΐαᾶβ ἃ ρογῇάο νυ]ποσγαΐαβ βουναΐαι ἃ ΟΥτο. 

Οδά 511 ἴθσηογ ΒΑ ]ΟΠΘΊὴ νϑυββ Χο αηΐ εἴ ἈΓΊΪΒΕῸ ἄπο ΠΠΔΡ ΠῚ 

σοΟὨ γα μαηΐ οἰαάθη. ποβ Οντὰβ Πυτηδη οι τηοπαΐ οὗ τηϑ]ὶογὰ θαοοοΐ, 

ΒΙΠ] ]0] 16. ΘΟ ΠΟνῸ ΘΟΥΌΓ ἄπος Ποβίθβ υ]οϊβοιῖασ, Ῥαδοΐατη σοηνθηΐιπι 

ἀθ ῬΆΓΟΘμὯο0 ΔρτΊΟΟ] 15. (ἀδάαΐαβ το]ϊοῖο ἄόταὶ ρῥγϑβιάϊο οὰπὴ ΘΧΘγοῖτα 

ΟΥτὶ ργοποϊβοιίασ. ΟΥὐγὰβ Ἔχροηϊῦ οὐχ ἴῃ ΠΠΠΠΘΓΘ ΠΟ ῬΓΟΡΘ ΒΟΥ ]οΠετη, 

564. 8ἃ]1Ί]ὸ βραῖϊο τοιηοΐαβ ργθίθυιγο νο]]ῖ. (ὐδβίθ!]!β {85 Ροί αν 

(ο. 4. Οὐτὰ πονὶ τη]]εβ, ἀθ χαϊθβ Πα ΠοΙ5. Οαπὰ τηδη [15 Π5βιι5 

οὐαΐ, 6 Ρεύβιάθ δὰ Ουὐαχάγοιῃ νϑηϊββοηΐ, ἢϊο ᾿ηντταΐα ΟΥΤῚ 6ὸ αθθηζα5 ἴῃ 

6]05 οαβίγα ργοΠοιβοιῖασ, σαοα οαπὴ 5818 ΟΧΘΥΟ 5 Μοαογαη ἈΡΥΙΒ ΠπγῸ- 

Ἰθβϑέῃιβ 6886 ΠῸὴ νυ]ζ. Οὐντὰβ οὈνϊαπὶ ΟΥὙαΧΑΙῚ Ῥγοοθαϊδ οὐπὶ δααϊξαΐξυ, 

ΑἸτογοδῖιο ᾿πῖου Ογαχαγθιη οἵ Ογγαμη. Ογαχᾶγθβθ σοποὶ]αΐαβ ἀθάποιταν 

ἴῃ {ἈΌΘΓΠΔΟΙ] απ οἵ ἀοπαΐαν ἃ βα]ῖ58. [ἢ ΟΥ̓αΧΑΙ 65. ΟΌΤ 5815 οοπαΐ. 

Οντὰβ ἴῃ οοποίοηθ διηϊσογατη γοΐοσί 46 Ὀ6110 ἀποθπάο (ς. 5). 

118, 1, 
Αηΐθ Οὐνάαχαῦῖβ [ἈΘΥ ΠΟ Ό] απ ΘΟΉΡΥΘΡ ΓΙ 5Β0ΟΪ γτοραηῦ ΟΥΤα ΠΘ 

αἸτηϊταΐ Θχϑγοϊζιιη. ργθββο Ἰᾶτη Ονάχαγο ἀθοθυπιταῦ Ὀ6]] πὶ δββὸ ΡΤῸ- 

βραπθηάμηι). ὔΟγτιβ βαδάθε αὐ οαΞ[6}}15 Ὠοβίϊαπη Β. Ὁ] α 18. ἃ 5.15 πονὰ οχ- 



ΘΌΜΜΑΒΙΑ. ΧΧΧΙ 

βέγυδπῖαγ. Ρχοθαΐο 110 δομβιϊΐο Οὐτὰβ οαρὶῖ Ἰοσα ὨΙΡΘΓΏΪΒ. ἸἀοηΘδ. 

Ἐυϊταῖι5 Ῥεγβαγιιπιὶ ἀαρθίογ εὖ ᾿πβΕταπηῦαν συγ 8 ἔα] σα], Αὐάβρο, 4] 

Ῥαμίμθαῃι νἱοϊαγο οοπϑίιβ ογαῦ, Ἰρηοβοῖῦ Οὔγταξβ, δαπάθιηαπθ δα ἢοβίββ 581- 

τηυ]αῖα ἕμρα Ἰαθοῖ ἰταηβῖγο. ΑὈγαάαΐαβ δγοθββϑιίαῦ ἃ Ῥαπίμθα. ΑὈγα- 

ἀαΐαβ Ογτὶ γθῖὰ σαγΆ]θια δά]αναῖ. Ρ]δαβίγα οαπῃ ταγτ] 5 ὁοἀΙῆσας ΟΥτὰΒ 

(ο. 1). ᾿πάοταπῃ Ἰαραῖὶ τοϊτταπίαν ἃ Οντο δα Αββυγίατη Βρθου]δηα] οαιιβᾶ. 

Οντὶ βαάϊατῃ ἴῃ ἀρραγαμᾶο Ὀ6110 εὖ βχθυσθῃα!β τα] 0.8. ΤΛἀογ τ πᾶι- 

ταῖϊο ἀε ποβίϊαπι σΟρῚ 15 ρδυϊαγθαΐῖ τ] 65. ΟΥΥἹ, απούατη τηθίαμη βράδηΐ 

οοποίομποθβ Οντὶ οἵ Ομ νβαηῖθ. εογοῖα Θχρθάϊθομθ βίη τη ϑυβοὶριθηάα 

Οντὶ βιμάϊατη ἴῃ Δρραγᾶπάο θ6110 εἴ βχθυοθηαῖβ τ α5. Ἰπάογυτῃ 

πᾶγγαῖϊο ἀθ ᾿ιοβίϊαμη σορὶϊβ ρογζαγθαῦ τ]]ῖ65 ΟΥΤΊ, φαογαμη τηθίμπι 86- 

ἀδληΐ οοποίομθβ Ονὐτὶ οἱ ΟΠμγνεαπίθ. Προγοία δχρϑαϊομθ βίδίιπι βαβοὶ- 

Ρἰεπᾶα Ουγὰβ βάϊοιῦ ἀθ τοῦαβ, ααϊθ8. Ὀγϑοῖου τᾶ Θχθτοιαβ ἀθυθαϊ 6886 

ἰηβίγποΐαβ δὰ ἰΐευ (9. 2). Θβουιθιζα ογάο ΔρΡΊΩΪΠ5, οὖ ἸΏΡΥΙΠΔ158. ΗΪδὰ- 

Βίγογατη δὲ ἱπιρθαιτηθπίογαιη. Ουὐτὰβ 6 ρϑθυϊαΐουιθαβ, 05 ἱπίθγοϊρὶ 

Ἰυθεῖ, ἄς βίδίζία ᾿μοβύϊαμη αι. ΑΥαβραβ τϑαϊΐ εὖ δβχρομῖῦ ἦθ δοῖθ 

ποβίύϊαϊη. Ασουγαίϊα5 ἀθβου  Υ δοῖθθ ΟΥΥἹ (6. 3). ΑΥΠῚΪΒ. ΟΥ̓ΠαΐαΙ 

Θχϑχοϊζιβ, ἱπρυϊτβαὰθ ΑὈγαάαζαβ τηῦποῦο Ῥδηΐμθθ; αἀδθ 5161}] νἸΓΌΓΩ 

ΒΊΑ ΊΒΒΙΤΩΪβ νοΥ 15. δα Τογυτἀποη Ππογίαΐαυ. ὔΟὐυτιβ ἀποθβ σοηνοοσδίοβ 

ἄδπαο δά βρϑῖῃ νϊἹοΐοτϊθ δχοῖίαΐ (ς. 4). 

118. ΝΠ. 

Ῥγδηάϊο βαμηΐο οἷ 580115 ΓΙ δοῖ]β ΟΥΤῚ οχθυοιϊαβ οὐηΐπο ἰδιβίο ρτο- 

σοαϊς. Οὐπὶ 18τῃ πΐογαια οχθγοιῖαβ δϑῦ ἴῃ οοηβρθοῖα, οθθααϊῖας Οντὰβ οἵ 

Β0ΟΞ δχοῖϊΐαΐς τοϊϑιηαθ ῬΓ86111 ἸΠΘΌΠΑῚ γαϊοπθτη ἀοοθῖ. ΟἸοβιβ {108 

ΡΒΔΙΔΩΡΊΡι5 ᾿ηνδα!ῦ ΟΥΤῚ 8016), Β6α 6]15 αἰγαση 6. οοτητι ᾿ΥΙΠ1Ο "πηροΐα 

Γαραΐαγ. ΑὈγαάαΐαβ Πποβίθβ ἱπουγυϊ, οὖ οαμὴ ΠΟΒΠᾺ]]15 βαούατη ΟΔαΙΕ. 

Δ ργυρθογαπι ρ]οθιιβ οπὶ ΤΟΥ ΘΙ Γ βίδα, ρθάθιῃ σγοίογαηΐ Ῥοῦβ. 44)- 

ΒΎΡΕΙ ἰαπάδτῃ, ουτη ἃ ἰΕΓΡῸ δαογίαβ θβϑβεῖ ὕυγαβ, οἀπηΐαν ὑπάϊηπο, 564 

ἴῃ βάδθυγη δΔοοθρί15 ἀββιρηθηΐαῦ βεάθβ, Θά ἴῃ μος ΡΥ 1Ὸ Ρ] στη νὰ- 

Ἰαθγῖ, Ὀγα νου Θοτητηθιηοσδίμ (6. 1). βαγα!θὰ8. οαρίϊβ Ουὐγὰβ Ογωβαιη 

Θαβίοα ΠἹ Ἰαθεῦ εὖ οὐ ρυθφάδπαιϊ ᾿ΙθΙἀΙπθὰ. ορταρῖθ οδβίρας (Β8] 208. 

Οτοβατϊη γοθββιζατη Πυμηδηϊΐου βαϊαζαΐ, οἵ 6] 18 ΘΟΏ5110 46 ΠΟὴ αἰσριθμα 

Ὑ06 ρᾶγεῖ. Εὔὐχροπῖς Οτὐοϑαβ ἀθ ογᾶοα} 15 ΑΡΟ]]Π 15. 5101 ἀἀὉ18 οἵ βαϑτῃ 1ἢ- 

ουβαΐ παρ ἀ θη ΠΆτη. ΟΟΥΤΙ οἰθηθηῖα ογρὰ Ογοβαι (6. 2). Ογτὰβ δὰ- 

αἰΐα τπιουΐα Αὐτδάδίβ ἔμπαβ οἱ βρ᾽ παι άστη ρᾶγαῖ : οὐτιᾳὰθ Ραδῃΐῃθα 

ΡΙΌΟΡΘ τηϑυϊ τη ΡἼΔα1ο Ἰηοαθαϊββθῦ, [ΤΊ] 16. ΔΡῚΡ ἢ ΒΒ τη ΡΟΩΪ ᾿αθεΐ τοο- 

πατηθηΐατη (α. 2). Οδγὰπι ΘΟΠ ΓΟν ΘΟ ΒΙ85. ΘΟ ]]Π146 σοτηροηϊῦ Αἀαβιαβ. 

ῬΒΓΥ ΡΠ ΤΩ] ΠΟΥ τὴ ἀοιηδί Η γβίαβραβ Οὐντὰβ ουτὴ τοβο ο]υβαὰδ {Ππε- 

ΒΔΆΤΙΒ ργοίδοϊαβ γα! θ.5 1η ποῦ ΡΏΣΥΡΊθι5, Οδρρδάοοιθαβ, Δυαθιθαβ- 

αὰ6 Ὀ6]|10 Βα θδοῖ5β ρος Βαρυ]οποιι (ο. 4). ΒΑ υ]οηθῖα οογομᾶ οἸηρῚ οἵ 

ἴη46 58 σδαΐα γθοὶριῖ. Ουδδὶ δ οὐβιἀθη δηλ ὉγΌθιὴ ἔοββα 1αΐα ργοΐαη- 

ἀδαὰδ οἰγουτηἀποϊίαγ. {0005 ἰαμάθιη, Εαρῃγαΐθ ἴῃ ἰοββαβ ἀουιναῖο, νὶπὸ 

ΒΟΙΠΠΟΘΙ6 ΒΘρΡυΪΐα σαριαγ. δὲ σαρία ὉΓΌῚΒ οΥἀπαπίασ. ΟΔ]ΠΔὰ τὰ- 



Ὁ ΟΧῚΙ ΞΌΜΜΝΜΕΔΕΙΑ 

ὉΙΟΩ6 ΟΥγαβ 156 {π|0 τιῦ ΔΤΏ1ΟΙ 116 ]Πρ  ῃ Ἰρβαπηι γΓγῸ ἴῃ σοηβρθοΐιην ρΡΟρΡῸΠ 

νΘηἾ 6 ἀἄθῦεγθ. Αγίαθαζὰβ ἀθτη Θχρομὶῦ ηυϊ5 ἀθ γοθ5. ἰρ86 δάδπας 

ΟΥὐτὶ σοηδβαθίααϊπθ ἔγα! ἤθη Ροϊμαογῦ, ΒΤ ΠΠΆΤη ΓΟΓᾺΠῚ ἃ ΟὟΤΟ ρΒίΔΓΏΤη 

γβρϑῦς. ΟἸΠγυβαμπίαβ δχβιβῦ ΒΌΏΒΟΥ ΘΟΓΌᾺΠῚ 5 ΟΥ̓ΓῸΒ ΤΠ ΧΙΤηΘ ΘΧρο- 

ἴεθαῖ. (ὐΥρουβ συβίοάθβ. βοὴ. Οὐγὰβ θαπαομοβ. ἔβα] 88 σϑρῖθ οἵ 

ῬΥΘΘΒΙ ἀἸ απ) γ᾽ στη 1πβεπ|. ΟΟνΥῚ ογαῖίο δα Ἀπηοοβ 46 ἀἸβοῖρ]ηα ᾿το- 

σΟΥαΤη σοηβίτασηαδ (6. 5). 

ΘΒ ΤΕΣ 

ΟΠ γνβαηΐαβ Ἀββθητῖαν ΟΥτο οἵ ρουβαδαδζ 1115 οὔθ ν δ [18 Π| ΟὈΪ τη τι6 

Τ6ρΡ15. Μαυποῖᾶ ραϊδίϊπα ᾿ηβυϊαπηῦαῦ ἃ ὔντο. Φυθα5. υῖθι5 οβδοοτι 

πὖ 50 Ρ6 ἴῃ ΥἝΡῚδ5 ΔίγΙΟ ΘΟΙΠρΡΑΥΟΥ πῦ ορί(πηαΐθβ. [70 θοβάθιηῃ δά νἹγξας!β 

βία! τη οχοιζαγοῖ, ἴρ56 νἱγζαΐαπλ οο] αἱ οτηπθῖη. ὅδ8 βιοβαθθ δχϑγοαὶῖ 

νϑηδηἄο. ὅππῃ οὖ Δι] οΥπ ου]ζατη Πα ϊταπηαιθ δα Βρ] πμἀόύθιη 1η511- 

ἴα]. ϑουνιζα 1 5110 ᾿ρβ᾽ὰ5 ἹπΊρ ΥΟ δα ἀ]οΐοβ ἃ ΔΥΓΠΊΟΤΆΠΩ πιδιι οὗ ἃ οτηηὶ 

ΠΌΘγᾺ]1 οχθγοιϊζαίοηθ γθιηονιῦ. ΡΥ ΟΙΡῸ5 Π6 αα ἃ ΠΟΨΔΓᾺΠῚ ΓΟΙᾺΠῚ Τη0]]- 

γϑηΐα, Θἤδοις ΔΙηΟΥΘ ΟἸνΊαΠ, Παθὴ 5101 ΘΟΠΟΙΠανΐ ᾿ἴα, αὖ ΤΠ ΔΡῚ5. 510] 

αυδΤη ἸηΐαΟΥ 56 Θββθηῦ 810101; οἵ 14 αᾳαϊάθιῃ Πἰ5. ἀϑὰβ ΔΓ 5 (6. 1) : ΠΛ. 5 

ΟἸΌο5 46 βὰᾶ τηθηβἃ τηϊςοθαΐ, ἃ]15 ΘῸ5. οὐπᾶθαΐ ἀ0Π15, ΟΥΏΠΪηΟ. 56. θ6πε- 

ν τὴ οἵ ΠΙθΘγά τη δάνθυβαβ 605 ργθΘὈδΐ : δἰϊατη τηθάϊοοβ οοηβ[ταθθαΐ, 

αὰϊ τρτοΐδηϊοβ ουγαγοηΐ. Εποάθι ΘΟΏΒ1110, αἴ ΠΘΙΏΡΘ ΔΙ] ἀἸΒΕΘΏΒΙΟῺΪΒ 

ἸηΐΘΥ 608 δ᾽ οσοίασ, οϑυΐζαιηϊηα ἰηβοςαι (6. 2), Ῥοτὴρᾶ ΟΥΤῚ ρῥυϊτηαιη 6 

Το ρΊα ργοάθαηίβ δα Ἰοοα βᾶογα. ϑ8ΟΥῚ5 ῬθυΔ ΟΕ 5 Πα θθηΐαν ᾿μα] Θα ΘΒΕΓ6Β. 

ῬΠΘΥδα]ὰ5 στη ΠΟΙΪη6 Ρ]606]0 6 ὅϑὅ8δοὶβ οο]οααϊταῦ ἀθ αἰν!ἘἸαγατη ργϑίϊο, 

ΘΙ]ὰ6 ομηϊα θοπὰ βιὰ ἀοπαῖ ἰΐα, αὖ 'ρ86 ἃῸ 6δὸ αιδηΐζατη 88115 ξἰξ δα 

ν]οῦαμη οὔ ουϊΐαμη δοοϊρίαΐ (ο. 3). Αὐϊοοβ θχορὶῦ σοηνίνιο Ουὐγαβ, Ὁ] 

7001 ΠΌΘΓΆ]65 ποὴ ἀοβιἀθγαηίασ. ΝΌρΕΙΒ Ηγβίαβρο οὐπὶ αοῦτγνο Β]1ὰ 

ΟΟΠΟΙ]ΠἸΔ[85 σοίθγοβ σοηνῖναβ. Οαπὶ ΤΠ ΠΟΥ 8. Αἰτα τ, ΒοοΙοἙΒ. ΡΑΓΕΠΙ 

ἀουγλατη ΑἸ τηἹ {0 ρᾶγη βθοαπὶ ΒΑΡΎ]. πᾶ πο ΥΘ ΘΟΠΟΘαϊ, 4108 ΟἸΏΠ65 

ἴατη 665 αδηη ΤΩ] 165 ΤΠ ΠΟΥ 5 ΟΥ̓Παῖ. ΑΠΊΪΟΙ8. οἵ ΡΥΓΟΟΘΙΡθ 5. σοηνο- 

ΟΔΕΒ ΟἸΏΠ6Β 5188 ΘΟΡΙᾶ5 δῦ ορϑβ οβίθπαιϊζ (ς. 4). ΟΥΤῚ ἴῃ Ῥογβιάθιη ργοῆ- 

ΟἸΒΟΘΗΓΙΒ ἈΡΊΩΘΩ οἵ ΟἈΒΙΓΟΓΌΙΩ Ταῖο ἀθβου ταῦτ. Ουγὰβ δά ΟΥὐαχαγο πὴ 

ἀδνουταγ, ἃ 40 Η]1ὰ εὐ ΜΙ βαϊα ἀοί!β Ιοοὰ οἱ οἤὝνζίασ. (ὐδιηγ 815 δαο- 

ἰογαΐο ρμδοία ἢυπξ Ἰαγαΐα ᾿ηΐου Ῥϑῦβὰβ Ογγασπααθ ἀθ στϑριιο Ῥουβίοο. 

Οὐγαχαγβ ΗΠ] Ἰαπὶ ἀποὶξ ἀχοόγθιὴ Οὐγὰβ (ο. 5). ϑαΐγαραβ ργονιποία τη Θ0Π- 

ΒΕ π|0, αα]θὰ5 Θαη ἤδη τπογατη ἀἰβοὶ ]]πᾶτη οοιητηθηαΐ, 485 ἀρᾷ ᾿ρβαπη 

ἴῃ 06 οὈηοῖ. Τιοραῖΐοβ ἰηβαταϊῦ, 41 οἴπὰὴ Θχθγοῖζα ργονὶποῖδϑ ορθδῃΐ ; 

ΔΏΡΔΓΟΒ Ιἴθη] 86 νογθάδυϊοβ ἀἰβροηϊξ ΡῸῚ βίδϊίοημθθ, αἱ θρίβίο]αβ 

Ξαμη πὰ ΟΘ]οταΐθ ααοοιηηθ6. ρουΐογαηῖ. Αβία ᾿ἰη46 ἃ ϑὄυσία ἀβαὰθ δὰ 

ΤΏΙ. Τα Ταη Πὺργρίοημα ἀοτηϊζα ΠαὈϊΐαγα ἰπβεϊαϊς τηοᾶο ΒΑαΡυ]ΟμΘ 

ΤΟ 0. 1515 τηοάο Εἰοθαΐδῃϊβ (6. 6). ϑουηηῖϊο δαπηοηϊιβ 58 ραγαΐ δὲ 

αἸΒοθθθα πη οχ Πᾶς νἱίαι. ΟΥΤΪῚ του] 15 ογαῖίο ὦ Π]105 δ διηΪθῸ 5 

(ο. 7). ἘΡΙΠορβ σομημηθιηογαΐ ἃ ΟΥΤῚ Ἰηβυ {15 ἀοἤθοϊββο Ῥθυβὰβ. ροβῖο- 

ΥἹΟΥΘ5 οἵ ἀθίθυιουθα 6856 [ἀοΐοβ (ς, 8). 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 
ΚΎΡΟΥ ΠΑΡΑ ἜΕΑ: 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 

᾿ 

ΚΕΦ. Α. 
ἐ - ᾽ » ’ὔ ᾽ 

ἘΝΝΟΙΑ ποθ᾽ ἡμῖν ἐγένετο ὅσαι δημοκρατίαι κατελύ- 
ε ἢ ΄“. 57 ’ὔ 7 

θησαν ὑπο τῶν ἄλλως πῶς βουλομένων πολιτεύεσθαι 
“ δ " 3 3 Ψ 

μᾶλλον ἢ ἐν δημοκρατίᾳ, ὅσαι τ᾽ αὖ μοναρχίαι, ὅσαι τε 
ὀλιγαρχίαι ἀνήρηνται ἤδη ὑπὸ δήμων, καὶ ὅσοι τυραννεῖν 
ἐπιχειρήσαντες οἱ μὲν αὐτῶν καὶ ταχὺ πάμπαν κατελύθη- 
σαν, οἱ δὲ κἂν ὁποσονοῦν χρόνον ἄρχοντες διαγένωνται, 

Προοίμια ξενοφῶντος κύρου παιδείας α. Μ. (εὐ αὶ προοίμιον Ο.) οἵ Δα] αἸίο 
αἰοἴς ξενοφῶντος κύρου παιδείας ἱστοριῶν α' ΚΝ. ξενοφῶντος ῥήτορος κύρου παι- 
δείας ἱ ἱστοριῶν βιβλίον πρῶτον ῬΙ(᾿. ἕξ. κ.- παιδείας βιβλίον Α. Α. ἔξ. κ. παιδείας 
ὦ: 

Ι. διαγενωνται] διεγένοντο 1. ΡΙΓἢ. διαβιβάσωσιν ἐκ τῆς ἀρχῆς Ἀ.. 8. ν. τ΄ (5ἰο 
ΘὨΪΠῚ αἸσῸ ΒΌΡΓα ΨΘΥΒΊΙΒ ΓΘΟΘΏΠΟΥΙ τηδηπὶ ἈΒουΙρῖα, τὖ τηρ', 1.» 1 ΤΠΔΙΡΊΠΘ.) 

Κύρου παιδεία] Νοιπηϊπαῖνιιμη ῬΓῸ 
Θθηϊνο, ἴῃ σοαϊοθβ Π]αΐο ροβίαθδιῃ 
ΘΥΔΙΩΤΗΔΙΙΟΙ ΟὙτορϑοαϊατη αἰν]βιββθηΐ 
1η ΠΌτοβ οοὔο, τοβϑοα] αὖ ἴῃ Ηϊβίουϊα 
Οτϑοα οὐ Απδραϑὶ, δα απ85 Υ. Ῥυϑθῖ. 
Ῥ. ΧΙ]. οἱ δῃηποῖ. Ρ. 1. ἴη αυδᾶ ἤϊν!- 
ΒΙ0η6 ψαιϊαΐατη [π158586 οβίθησιδ νδγ. 
ΒΟ ΠΗ Ἐ0Ὶ: βηποί, 6] 7. 5. 27: ἂΐ 
ΟἸΗΪ Ὧ ὨΠΠΊΘΙῸ5Β ΠὈΙΌγαΏ ἃρα 
ΘΥΔΙηΙηδίϊοοΒ Ἰπίθγ πὴ ἀἰβογθρδηΐεϑ 
δ.Ὁ Ὡυτηθγ]5 σοαϊοη). Κύρου παιδείαν 
δαΐθιη ἀἰοαπί ΠΙομγβῖαβ ἔριβί, δὰ 
Ῥοτηρεΐυμῃ α. 4, Ρ. πη το: Τήν τε 
Κύρου παιδείαν, εἰκόνα “βασιλέως ἀγα- 
θοῦ καὶ εὐδαίμονος, καὶ τὴν ̓ Ανάβασιν 
τοῦ νεωτέρου Κύρου (564 οἸηϊδθ50 Κύρου 
ἜΠΗ δ᾽ ΤΥ. 262,7: ὁ, 1τ| 
Ῥ: 255. 14); θιοσ. ἴ.. 2, 87: ϑυϊάδΒ 
ν. Ξενοφῶν, Ρ. 2628 Α. ; ΑἴΠθη. 11, 
Ρ. 485 Β., ᾽Ὁ1 ἰατηθῃ ςοοά, [μυ. 5116 

Κύρου, αὖ ῥγεροίοι 1). ἴῃ 1ΠΒΟΓΙΡΕ]ΟΗΪ- 
θὰ5 ΕΤΟΥη. 2, 5, 4; ΡΒ] ΤΟ 18 
Οομιρ. Ῥεϊορ. οαπὶ Μδτῖο. α. 2, ῬΟ]]τχ 
ΘΠ Πα 6 ΟὙΔΙΠΤΊΔΙΙΟΙ ὩΟΠΠ111}1 οαπ Α- 
{ΠθηθθῸ Οθίθυβ ἰΟΟ]85. οὐηηθιι8. [Παι- 
δείας ]ΌΓΑΙ παηθγο Ρ]δητα. ὍΝ 4]. 
ἘΠοίΐ. νο]. 5» Ρ. 444: 5» οὗ 56Π0]. Βοά- 
16] η5 ΑΠΆΡ. 3, 4, 35: 4»4.11:; 7; 8. 
25. Παιδείαν Κύρου (ἴεοτο Αα ἴδιη. 
9» 5» 1, αυοα ΟΥΥ νἱύαπη οἱ ἀἸβεῖρ]1- 
Ὥδῖὴ γψοιτι Βραΐ. 6. 29; (6115 Ν. Α. 
14: 3. 3. (01 ἃ]. Ἰηνευίαηΐ. Ἔν πρώτῳ 
Κυροπαιδείας Αροδβίο! ΡΙον. 12, 
44 (νο]εθαῦ ΟΥπορ. 6. ἢ Ἱστοριῶν, 
αὖ οϑὺ ἴῃ Υδ7. 507,» διά ν. ᾿Δρχεῖα, 
ΡΙιαπαά. 10. Ρ. 520, 8, 101 ἐν τῇ πρώτῃ 
ἱστορίᾳ τῆς Κύρου ἘΞ ΕῚ Ν. δα γι- 
ἴατη 1ορθη5 δηΐθ Αηδ0. Ρῥ. ΧχἹ!. 

1. ἔννοια--- ἐγένετο] Ττηϊα απ 6588 
ΒΟΖοΟΙΊΘητΠ. ἢ Ι5, 660]. 1,1, δΔηϊηδα- 

8 



9 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΤΙΒ ΙΝΡΘῚΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

Ζ ε Ὰ ἃς 3 “ δ᾽ ’, 

θαυμάζονται ὡς σοφοί τε καὶ εὐτυχεῖς ἄνδρες γεγενημένοι. 
Χ 3. 09 - κ ἈΠ": Ὁ 57 3 

πολλοὺς δ᾽ ἐδοκοῦμεν καταμεμαθηκέναι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις 
Ἂ Νν 5 ὡς ’, 7Ὰ Ἂ Ἁ Ν ’, 

τοὺς μὲν ἔχοντας καὶ πλείονας οἰκέτας, τοὺς δὲ καὶ πτάνυ 
5 ’, ΟΣ [γ4 5 Χ “ 5 ’ "ᾳ 4 

ὀλίγους, καὶ ὅμως οὐδὲ τοῖς ὀλίγοις τούτοις πάνυ τι δυνα- 
"4 ἰφὺ ν Ν Ψ 5 Ἂ Χ 

“ μένους χρῆσθαι πειθομένοις τοὺς δεσπότας. ἔτι δὲ πρὸς [2] 
᾿φ 5 “ " 2 ,) ἧς « ,ὔ 

τούτοις ἐνενοοῦμεν ὅτι ἄρχοντες μέν εἰσι καὶ οἱ βουκόλοι 
- “ Ἀ Ἐπτὼν Ν οὶ Ψ Ν Ψ Ἂ 

τῶν βοῶν καὶ οἱ ἱπποφορβοὶ τῶν ἵππων, καὶ πάντες δὲ οἱ 
7’ ω τ ΕΝ 3 “ ’ ’ὔ δ δ΄ 

καλούμενοι νομεῖς ὧν ἂν ἐπιστατῶσι ζῴων εἰκότως ἂν ἄρ- 
" Υ ΄ 7 ᾿ή Ν ᾽ ΄, 

χοντες τούτων νομίζοιντο" πάσας τοίνυν ταύτας τὰς ἀγέλας 
3 ἴω ζω ἴω 3 ’ 7 “ “ 

ἐδοκοῦμεν ὁρᾶν μᾶλλον ἐθελούσας πείθεσθαι τοῖς νομεῦσιν 
ἊΟ οὗ ,7ὔ ΄-“ 57 ᾽ Ν ε 

ἢ τοὺς ἀνθρώπους τοῖς ἄρχουσι. πορεύονται τε γαρ αἱ 
3 ᾽ “Ἃ ΣΝ, δι “ ἐν ,ὔ ᾿ 
ἀγέλαι ἡ ἂν αὐτας εὐθυνωσιν οἱ νομεῖς, νέμονται τε χωρία 
5.1.8. .ς “- “ 3 ΟΝ γΆ ’ὔ Ἶ τὰ 5 ΔῊΝ, 

ἐφ᾽ ὁποῖα ἂν αὐτὰς ἐπάγωσιν, ἀπέχονταί τε ὧν ἂν αὐτὰς 
3 ν, Ν ΄- ἴω 7 ΄“- ’ὔὕ ΕῚ 

ἀπείργωσι" καὶ τοῖς καρποῖς τοίνυν τοῖς γιγνομένοις ἐξ 
» ἴω 5 κι ἊΝ 7 “ 7 Ἃ 3 Ν 

αὐτῶν ἐῶσι τοὺς νομέας χρῆσθαι οὕτως ὅπως ἂν αὑτοὶ 

δὲ δοκοῦμεν Δ... ργ. 
πειθομένοις οτη. Α..Η.1.8.}. 
ις θζαις. 2. νομῇς 10. ργ. 
ταύτας α.Μ. 

ῬΓ. οἷ, Ρμῃ. ἢ Τ. οἷς α., οἷ 5. ν. 
νομεῖς Ο. νομῇς Ὁ. τε οἵη. Ὁ. 
ἐπάγωσι Ρμῃ. ἐφίωσιν 1). ἐφιῶσιν (., 5Β6εα ἐφιῶ 1ῃ γαβυγα οὐ 1 Γᾶ, 

νομέας Α.1.Β. Ρι(ἢ. νομῇς Ὁ. Ῥτ. αὐτοῖς Α. 

νου ΜΝ α]θϑῖαβ Ρ. 7, αὖ 46 Ἠεοτγπιοῖθ 
Τυϊδιηθριϑίο δβαῦθ. Εὐχογοῖῦ. Ρ. 87. 
Οοηΐ. 46 Ὄχογαάϊο ΑἸοχαπᾶθν 412. 
ἘΠοίῦ. νοὶ]. 8, Ρ. 469. 2; ΑὐἹϑΕά. νο]. 
9. Ρ. 413, 17: 428, 23; 446,18. δ5᾽΄- 
τῊ1]16 αὐΐοπι δχογάϊιπι 1106}}} ἀθ τὸ- 
Ῥαθ]Ιοα 1μΔοΘ ΘΙ ΠΟΠὨΙΟΓΆΠΊ. 

πειθομένοις] Δα πάνυ τι ἀϑοτΙρίθτα 
ΝΙΔΘΥΙ ρΟθ86 δηϊπηδαάνοχί Ζδιιηῖτι8. 
ΟὐοτΙηπηθηΐ. 2,1, τό: Σκεψώμεθα πῶς 
οἱ δεσπόται τοῖς τοιούτοις οἰκέταις 
χρῶνται. Οὐπίγα ΑΠΔΌ. 2, 6, 12, α6 
ΟἸδάγομο : Σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο 
(πα 005.) Εἰ (ὐοτηπηθηΐ. 1,2. 11. 

τοὺς δεσπότας) ἈΘρΘΌΓΙΙ 515 ρτθ- 
σΘαρηῃ8 πολλοὺς, αὖ 5. 23. ΘΧΙΤ. καὶ ὅμως 
--πακούειν, 8, 5» 15» τακτικὸν ἡγεῖτο. 
(ὐοτητηρηΐ. 2,1, ὃ, τοῦτο πῶς οὐ πολλὴ 
ἀφροσύνη ἐ ἐστί. 

2. τὰς ἀγέλας] ΕὐΧρτΙαλ Π1ο ΟἾγυ5. 
ΟΥ 1, ΝΟ]. 1, Ρ. 40 8.64. ῬΒΙΠ]ΟΏΘτα 
0]. 2, ἢ. 556 8. οοῃΐεογί (ὑδιηθ 1118. 

“1 Ταῖτα, ἃ, Ὁ..3, ΡΙαΐ. Ρῃφάγ. Ρ. 
2.317 1)., οἷν ἑπόμεθα ἣ ἂν ἄγητον, οοῃ- 
βού δ ΒΟΠΠΟΙΔΟΥ. 

πάνυ τι] πάντη Α.Β.. πάνυτοι ῬΙΠ. χρήσασθαι Ὦ. 
τοὺς δεσπότας} υς οἷ ας 1Π ΓΆΒ. σον: [ογίδβϑθ 
ὧν] οἷς ..8.ν. 

ἐθελούσας] εὐζούσας Α., γοϑουρία8Β Ρᾶρίπα Ρτῖμηα, αἵ αἸοίατη 
1η Ργοϑῖ., ῬΓ. ξοτίαβϑο θ Ῥτο υ εἷ ελ ΡΓῸ (: 

ἂν οἵη. ἃ.α.Μ. 

ἐμ τάνοθδα ὅς τὰς ἀγ. 

Τε Ὅτὰ. Δ.}). ἢ ἈΠΟ ἘΝ ΘΟ.) ΠῚ 
εὐρούαιν Ὁ... ῬΗΗ. 

ἐφ᾽ οἵω. Ὁ. ἂν] δ᾽ ἂν 10. 
αὐτὰς] 

νομεῖς α. 

ἐφ᾽ Ησος οπηϊββο ἴῃ ὅποι τηπίδη- 
ἄστη ἔοτοῦ ὁποῖα, ἴῃ Ἀν. 1ἴα ΒοΥΙρΡίαΠΩ 
πὖ ΟἸΠΟΏΠΘΧῈΒ 1ῃ δοαθαΠη πηθζαΐτιβ οἵ 
ΒΌΡΘΙΓ α ΒΟΙΡία πα 510 ααλδὶ ὑν Εἰς 
4; 5: 51 ν᾽ ββὶπη ὁποῖ᾽ ἴῃ ὅποι τημΐα- 
ἴα. 

νομέας [οΥγτηδπὶ Ἰατὴ Η 6]]Δ 15 ααανθϊ 
Β60}1 φΤΑτηπηδίϊοιιβ ἂρ. Ῥῃούϊατα Β10]. 
604. 279; Ρ. 533, 26, ἴῃ νομεῖς τηιΐα- 
ἴάτῃ ἴῃ 5110 σοαϊοΘ ᾿ηνθπογαῖ. δη- 
ἀοιηατιθ τπ]ύοσιπ5. ἢ νομῆς ἀδργαναΐδη 
Πγδᾶοο Ρ. 115» 16: Ἡ αἰτιατικὴ εἰς εας 
συνεσταλμένως καὶ εἰς κατὰ κρᾶσιν, καὶ 
εἰς ηας καὶ ης, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ (ΔΊ. 
200.) τούς τε δισσάρχας ὀλέσας βασι- 
λῆς, καὶ νομῆς καὶ ἱππῆς παρὰ Ξενο- 
φῶντι. δὲ 46. ϑορποοϊθ, ουὐὰβ 11 6Ὺ 
ΟΡ Πγτ15 βασιλῆς, ΗΘγΟαΐαπι8 ΒΘ ΚΟΙῚ 
Απροᾶ. Ρ. 1105, δ: Σημειοῦται, δὲ ὁ 
Ἡρωδιανὸς παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ τοὺς βα- 
σιλῆς διὰ τοῦ ἡ γραφομένους κατὰ τὴν 
αἰτιατικὴν, οἷον τούς τε δισσάρχας ὀλέ- 
σας βασιλῆς. ϑϑ'6α ΤΘΟΘΠΓΟΥῚΒ ρ,ᾶτη- 
τηδίϊοὶ βαηΐῦ ααὸ Δα ἀπηΐαγ, ἔστι δὲ καὶ 
παρὰ τῷ Ξενοφῶντι τοὺς νομῆς. Εΐ 



" 118.1. ΟΑΡ, 1. θ9 

3 3᾽᾿ Ἂ 5 ’ὔὕ ’ 3 ’, 3 ᾿ 

βούλωνται. ἐτι τοίνυν οὐδεμίαν πώποτε ἀγέλην ῃσθημεθα 
“ Ν ᾽ὔ 5, δ “ 2, Χ 

συστᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα οὔτε ὡς μὴ πείθεσθαι οὔτε ὡς μὴ 
» ΄, “ “ “ 5 Ν » Δ , 

ἐπιτρέπειν τῷ καρπῷ χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ χαλεπώτεραι 
ω) «ε “ ΄“ » “ “ ϑ, 

εἰσιν αἱ ἀγέλαι πᾶσι τοῖς ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἀρχουσὶ τε 
πο ὦ σο Ν » ’ ἐν ἐξ 5. δὰ 57 λ 5.3 

αὐτῶν καὶ ὠφελουμένοις ἀπ᾿ αὐτῶν᾽ ἄνθρωποι δὲ ἐπ 
5.5.7 ΄- 7 ἊΝ .5. ἦν ᾿ ἃ ἊἋ 27 

οὐδένας μᾶλλον συνίστανται ἢ ἐπὶ τούτους οὺς ἂν αἰσθων- 
΄- 3 ἴω σ Ἁ Ἂς “, 

3ται ἄρχειν ἑαυτῶν ἐπιχειροῦντας. ὅτε μὲν δὴ ταῦτα ἐνεθυ- [3] 
, ο Ψ' Ν “- 7 

μούμεθα, οὕτως ἐγιγνώσκομεν περὶ αὐτῶν, ὡς ἀνθρώπῳ 
, ’ὔ - ΕΩ ες 5 ἤ Ἃ 3 ΄ 

πεφυκότι πάντων τῶν ἄλλων ῥᾷον εἴη ζῴων ἢ ἀνθρώπων 
2 » ΧΝ δ 5 ,ὔ σ ἴω 3 ,ὔ’ Ἅ. 

ἄρχειν. ἐπειδὴ δὲ ἐνενοησαμεν ὅτι κῦρος ἐγένετο Ἰ]έρσης, 
ἃ ’ Ν » ᾽’ὔ 3 ’ γ 

ὃς παμπόλλους μὲν ἀνθρώπους ἐκτήσατο πειθομένους 
» “ Ἁ ζ “φ ΝΥ 5 Υ 

αὐτῷ, παμπόλλας δὲ πόλεις, πάμπολλα δε εθνη, εκ του- 
του δὴ ἠναγκαζόμεθα μετανοεῖν μὴ οὔτε τῶν ἀδυνάτων 
οὔτε τῶν χαλεπῶν ἔργων ἢ τὸ ἀνθρώπων ἄρχειν, ἤν τις 
ἐπισταμένως τοῦτο πράττῃ. Κύρῳ γοῦν ἴσμεν ἐθελήσαν- 
τας πείθεσθαι τοὺς μὲν ἀπέχοντας παμπόλλων ἡμερῶν 
ὁδὸν, τοὺς δὲ καὶ μηνῶν, τοὺς δὲ οὐδ᾽ ἑορακότας πώποτ᾽ 

ΟἸΝΘἽ Ν δ δ 3 50. 7 Ψ 5.9. ἍἋ 5 ΄ ΝΥ 

αὑτὸν, τοὺς δὲ καὶ εὖ εἰδότας ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἴδοιεν, καὶ ὅμως 

ἔτι] τι Ἀ. ἠσθώμεθα ΔΑ. τὸν νομέα] τοὺς νομέας Δ... ἀλλοφύλοις 
Α.1.Ὲ.1΄. Ῥιη. Β. ἴῃ ΓΆΒ.» αὉ] ΡΓ. δὰξ ἄλλοισι, αὖ 1)., ααὺ ἄλλοις, αὐ α. αὐτῶν 
οἵὰ. Δ.Β.Τ. ἀπ᾿ ὑ ὑπ' α 
ται Δ. 
4. ἐνενοούμεθα 10. 
οἴῃ. Α., ζώων 1". ᾧ. εἴη ῥ. Ὁ. 
αὐτῷ α.Ν. 

ἀναγκ. Α. 

815 ἱππῆς Ὁ] ποθ Π), οὖ 8111 8110] 
Δραα Χροη. ἴδτη ΠΟΙ Παίγο αυδιη 80- 
οιβαῖίνο. Οτιδδ οτμηΐα 1ἸΥΆΓΙΟΥΊΠῚ 
ῬΟΥΠ5. ΠΟΙ δ 6586. {ΠῚ α6 η 68 (θη 
Χοπορμομηίίβ, αὐ Ἠδ]Πδάϊα8 αἸοϊΐ, ἐν 
στρατείαις σχολάζοντος, καὶ ξένων συν- 
ουσίαις, ΑἸΧΙ ῥγεοῖ. δ ΑΏΔ0.. Ρ. ἴχ, οἵ 
ταθ]ΐο Ρ] σι υ5. ϑίθρῃ. δα ἢ. 1., ατρ- 
νἱὰ5 δὰ Πμλοϊδη] ΌΙ]Οα. (ὁ. 8. 

8. ἐκτήσατο πειθομένους ἑαυτῷ] Ιῃ- 
ἴα 1, 6, 2ο: Σὺ γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ 
παιδίου ἐπαίδευες σαυτῷ πείθεσθαι 
ἀναγκάζων, ἈὈῚ πὰ ἃ. σοι. Οὐοηξ, 
ἑαυτῶν 5. 2 ΘΧΊΙΤ. 

μετανοεῖν) [δι τητιϊαῖα βοῃίθηϊία νθ- 
ΤΕΤΊ. Αὐοίου ΤΗΘΑΡΊΒ Ρ. 122 Ὁ. : Ἔν- 
νοῶ γὰρ μὴ καὶ ὁ μειρακίσκος οὗτος οὐ 

τούτου ἐπιθυμῇ. Ἰδνοῖβα βίτστυοίαγα 
ΨΟΓΌΙ μεταγινώσκειν Θδὺ ἰηΐγα 5, 5» 40. 

συνίστανται ὁπλίζονται ἘΆ. 5. ν. Υ. 
ἑαυτῶν] αὐτῶν 1)... ἀν᾽ αὐτοῖς Ἀ. ΡΥ.» αὖ νϊαδίαγ, αὐτῶν ΟΘΟΥΤ. 

ὡς] ὅτι Ἀ.. 5. ν. Τ. 
κῦρος ἀνὴρ 844. ).(.; 5. ν. Τ΄ 

πάμπολλα] πολλὰ Α.Β. πάμπολλὰ ῬΙπι. 

ἤν] η ἴῃ 16. Ἀ. ἄν Ὁ)... 
γοῦν Ἰῃ 188. (., ΡΥ. ογία586 οὖν γ6] σύνισμεν. 
ἑορακότας 1). ΡΥ. ἑωρακότας ἈΑ.). οοτῖ. α.Β. 

αἴσθον- 

πεφυκότι ἀε]οί Ἀ. εἴη ζῴων 
παμπόλους ἃ. 
δὴ] δὲ α. ργ. 

πράττει Ἀ.. ῬΥ., ἡ ἴῃ τ885. . 
δὲ καὶ] καὶ 8. ν. τ, Ε΄, ὁπ. [, 
πήποτ᾽ "Α. εἴδοιεν 1). ῬΓ. 

Θὰ Ἡοιπαογῖ, δα Ῥ]αίοπὶβ [,γ8. 
δ. 41. οἵ Ῥῃδράοῃ. ὃ. Ρ4Ω. ΟΗΝ, 

ἀνθρώπῳ πεφυκότι] Δπάρμοη Ρ- 
πόι : Ἥδιστον μὲν ἀνθρώπῳ ὄντι μὴ 
γενέσθαι μηδένα κίνδυνον περὶ τοῦ σώ- 
ματος" 770: Καὶ ἐξ ὧν γε χρὴ ἄνθρω- 
πον ὄντα τἀληθῆ καὶ τὰ δίκαια πυνθάνε- 
σθαι, ἐξῆν αὐτοῖς πυνθάνεσθαι. ΒΟΉΝ. 
Υ.. ἄ, ὃς 5: οἱ πη. ν. Φῦναι. 

Κῦρος ἐγένετο, ὃς] Οὐοηΐ. 5» 2, 25; 
8,2, 21. δαααθηία [πη] 80] νἱδείυς 
Ὁ ΟἾγ. ΟΥ. 2, Ρ.1ο4. 

ἑορακότας ΠΟΥ ἑώρακα ΘΧΙΠΠΘΗ- 
ἄδτη 6888 δη  αϊοσιθιι5 ροϑὺ ΤΠ Ὑγν Ὠ- 
(τη δα [)ανναβ. Ρ. 370 δα. Κιαά, ρ]ὰ- 
ΤΊρυ5. αἰχὶ δὰ 65. δίβθρῃ. ν. ὋΟράω. 
Ι. ΙΝ}. [παϊαΐαγ Ἰοουχ )}1ο ΟἾγ. 
ΟΥ. 62, Ρ. 587 Α.; ϑὅγμοβ. [ὴ6 Τϑρῃο 
Ρ.23 Ὁ. ΝΥΓΓΕΝΒ. 

ΒΖ 



4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ἹΝΒΊ1΄. ΟΥ̓ΒῚ 

4 79 Ἂ δ σαν 1 ΄, Ν , κ᾿ ὃ (4 εἰ 1 ἤθελον αὐτῷ ὑπακούειν. καὶ γάρ τοι τοσοῦτον διήνεγκε[ά 
“ 3, Ά ΄ Ψ 5 Ἂν, 

τῶν ἄλλων βασιλέων, καὶ τῶν πατρίους ἀρχὰς παρειλη- 
7) σι 3 ΄ Ψ, 

φότων καὶ τῶν δι ἑαυτῶν κτησαμένων, ὥσθ᾽ ὃ μὲν Σκύ- 
,ὔ , 2, “ τὴ Ν 

θης καίπερ παμπόλλων ὄντων Σκυθῶν ἄλλου μὲν οὐδενὸς 
, δυῶν. τ 097 ϑ. 3 ΄ »Ἂ 3 “σι ε κι 3», 

δύναιτ᾽ ἂν ἔθνους ἐπάρξαι, ἀγαπῴη δ᾽ ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους 
7 ᾿ῴ -“ “ Ν 3 

ἄρχων διαγένοιτο, καὶ ὁ Θρᾷξ Θρᾳκῶν καὶ ὁ ̓ Ιλλυριὸς ᾿λ- 
ΌΝ Ν 32) δ΄.» ε 7 { ὩΨ 5 7 Ν “- 

λυριῶν, καὶ τᾶλλα δὲ ἐθνη ὡσαύτως ὅσα ἀκούομεν" τὰ γοῦν 
΄ ͵7ὔ ͵ὕ ἴω ’ 3 Ψ' 

ἐν τῇ Ἐπϊὐύρώπῃ ἔτι καὶ νῦν αὐτόνομα εἶναι λέγεται καὶ 
7 » , -“ Ά, ’ 

λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων: Κῦρος δὲ παραλαβὼν ὡσαύτως 
“ Ν ὸΝ » ΚΝ 9 7] 57 3, "7 « Ν 

οὕτω καὶ τὰ ἐν τῇ Ασίᾳ ἐθνη αὐτόνομα ὀντα ὁρμηθεὶς 
ΝΝ 3 7 “ ΚᾺ ἐς ΄ δ «ε 7 Ψ; 

συν ὀλίγῃ Τ]ερσῶν στρατιᾷ ἑκόντων μὲν ἡγήσατο Μίηδων, 

4. τοσοῦτο 10. πατρίους) πατρῴας 1.᾿ ὥσθ᾽ ὁ] ὥστε "“. οὐ αυἱ] ὁ 
5.ιν. Ὁ. παμπόλλων] πολλῶν Ἀ.]. ΒΤ. παμπόλλων ΡΙ[Π. θραὶξ ).1. 

θρὰξ 1.. τἄλλα δὲ ἔθνη ὡσαύτως ὅσα ἀκούομεν 9.α.Κ.Μ. τἄλλα δὲ 
ὡσαύτως ἔθνη ἀκούομεν Α.Β.1.. ᾿Πϑδα ἸΝΚαΝ δ λέγεται] ἴ ἴσως παρέλκει. τὰ] 
καὶ Ἀ.. ΡΥ. λελύσθαι] κεχωρίσθαι Ἀ. 5.ν. ἀπ᾽) ὑπ᾿ α. οὕτως Α.Ὁ.Β. 
οπῇ. Τ᾽. τῇ] γῆ 8.0.1. α. αὐτόνομα ἔθνη Ἀ.Ε. 

4- πατρίους) δίερῃ. ἴῃ ΠΊΔΥΡ’. αα. 
ΒΒΟῦ τ αὐ τον βου ΡΒ} πατρῴας, αἴ 
ἐλ 1, 7,6 Ἢ ἀρχὴ ἡ πατρῴα. Ἐς 
Τά 6πὶ νϑ]Ὸ ἴῃ 1168. ν. Πάτριος Ῥ. ότι 
Α., δἔϊαιη Αὐὶβίοίθιθιη πάτριος ἀρχὴ 
ΑἸΧΙ556 τοίου ὧἀθ Τθρηο ΡῬδίσιο 5ῖνθ ἃ 
ΤΩ] ΟΣ 115 (χα ατο ν 6] Πογθαϊζασιο, 51ρ- 
ΠΙΠοΔη5, τυὖ νἀοίαγ, ΡΟ]. 2,14. Εἰ 
4υαδη δ ΡΘυρθίαϑχη αἰγὶ 86116 [ΟΥ̓ 80 
Ῥϑυ πηι] ΟΠ 86 ΠῚ ποίανίπηιιβ δα ΑΠαᾶ}. 
7. 8, 5» ἰδηθη Χοπορηοπ 81 αἰχὶῇ 
ῬΑΓΠΙΠῚ, ΟῚ ΡΑίΘΓΠΌΓΩ, ἸΡ86 φαοαῖιθ 
ΒΟΓΙΡΒΙ πατρίους, ΠΟῚ πατρῴας. 

ὥσθ μεν} Ν. δ. 2,2; 5. 
ὁ Σκύθης] Ἀδχ Βογίμαγιπη, αὖ ὁ 

Θρᾷξ, Τ᾽ γδοῦμη, αἴθ ἰΐοη ὁ Ἰλλυ- 
ριός. ϑβαιθηβ πάμπολλοι Σκύθαι ὄν- 
τες ἰού πη ΠΟΠΊΘη ΟΥ̓ ΠΟ ΌΠῚ σοτηρὶθο- 
{{{π|᾿, ἴῃ 4ὸ αἰβίηρσῃι! ψο]αϊῦ νᾶιὶὰ 
ἔθνη, ῬῈΓ Αβίδαιη οἵ Εἰ σΟρδηι αἸβρουβᾶ. 
1)6 ϑδονύῃι!β Αϑιδῦ!οῖ5. ΘΟΓ 16. ΓΘΡῸ 
τὸν Σκύθην Ἰηϊονργοίαθαΐαν ΕἸΒΟΠΘΙᾺΒ ; 
Β64 1086. Χοῃορῆοη ΟὐἸηπηθηΐ. 2, 1, 

Ἔν δὲ τῇ Εὐρώπῃ Σκύθαι μὲν ἄρ- 
χουσι, Μαιῶται δὲ ἄρχονται. ΘΟῊΝ, 

ἄλλου---ἔθνους ἐπάρξαι) (ἀεῃΐοτη 510 
ἸΠΩΡΘΙΊΟ δα]δοίαπη ΤΘΡΈΓΘ, ᾿ρΊΓαΥ ΡΤῸ- 
Ὑ]ΠΟΙΔΠΊ, Βοηδιι οιηδηο. [{ὰ ἔπαρχος 
αἵ ἐπαρχία αἰϊοϊν οἰϊατὴ Δαἀτποηθηΐθ 
Υγυίθηδοηῖο. ΒΟῊΝ, Νοῖαϊ δὰ- 
ὕθμη ΝΥ γείθη. οὐδ ρσγαάπατῃ αΠ8- 
ῬΘΏΓΔΠ 1 πος οὖ ΤΘ] 15 νυ 015, δα - 
αἰΐχιο : “Ιἢ Θη θγ 418. ΡΟΡῈ]18 οἵ 

580 σα θαθαιθ ἰΙοθῸ ῬΟΠΘΠα15. ΤηΔΡῚΒ 
ΠΙΌΓΑΙῚΙ (θη υἸαβ 48} ΟΥ̓ δοίοΥ 8 
ΔΡΡαγθί. Οδτΐθ Βαβυλωνίους, Φοίνι- 
κας Ῥομδῃι ροβῦ ᾿Αραβίους. 196 {- 
Ῥὰ5. 15 Ποιηιηῖθιι8 6 ΠΠ6]]. Πἰιμιδέγα- 
ἐϊοηβ 07 ἐμ Εωροά. 97) ὕγγτιιδ, Ρ. 100, 
δα Απδ0..1, 5. 1 οἰξαίτιβ : “ΧΘΠΟΡΏΟΙ 
68}15 [Παΐ ρατῦ οὗ Μεβοροίδιηϊα, νγῃ] ἢ 
αν ἴο ἴπ6 πουίῃνατα οἵ Αγᾶχϑ (Κπὰ- 
Ῥοι), ὥὄνσγια, {παῦ Ὀθίννθθη [Π6 ΑΥ̓αΧΘΒ 
Δ ηα {π6 Ρυ]ς, Αὐδθῖα ; δηᾶ {Π6 ἐγδοῖ 
Ῥεούνεθηῃ {Π6 ΡΥ] ἀπ {Π6 τἱνοῦ “ΠῚΡΥΊΒ, 
ΒΑΌν]οπῖα. 1,. Ὁ. ἢ Οδίογαη τηδ]θ 
ἀαθιαῦ 46 Αἰγυπτίων, αασπη Κύπρος 
καὶ Αἴγυπτος Β0 οἰίατα 8, ὅ, 21; οἷ 
Αἰγύπτιοι οὰαπὶ Κυπρίοις σοπ]θηρδη- 
[ῸΓ 6, 2, 1Ο, ἈΌ1 οοίουὶ ἔσσα υἱ ΟΥγί- 
[6η}0. ψόϊαϊῦ τϑοθηβθηῦαῦ. δι ΠΏ 1168 
{γε ἸΏ ΠΟΙΏΪΠΙθ 8 σοηΐιτη Βαηῦ 1, 

5» 9: 
ἀκούομεν] Αὐάϊτηιβ οὐ δυαινίτηι8. 

5ΟΗΝ. 
λελύσθαι ἀπ᾿ ἀλλήλων] Νοη οσοηβο- 

οἰαΐαβ 6556 ἸΠΐοΣ 86, οαἱϊ ΘΟΠ ΓΑΙ ΓΗ 
συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ 1, 5» 8. αὖ ρ]ὺ- 
ΤΊ 5 Θχροηὶ  ΘΡἢ. 

παραλαβὼν) Ηϊο ποη εϑβὺ ὑγδαϊζατη 
αὖ τ] οὔ πῃ ΔοοΙροτθ, αὖ ρᾶα]ο δηΐθ, 
8641 ἸΠΥΘΏΪΓΘ. 5ΟΗΝ. 

ἑκόντων ἡγήσατο Μήδων] [πηρογύμηη 
αὐορέιι. ο5,, ταὐ ἴῃ Ογτγοροαϊα δηχιΐ 
Χϑμορμοη οοπίτα Ὠἰβίοτίατη. Ναπι 
οοΟπ χάχα γα αηῦ ΠπῸΠ 501 πὶ Ητο- 



ΤΠ: Κὶ ΟΡ Ε ὄ 

ἑκόντων δὲ Ὑρκανίων, κατεστρέψατο δὲ Σύρους, ᾿Ασσυ- 
ρίους, ᾿Αραβίους, Καππαδόκας, Φρύγας ἀμφοτέρους, Λυ- 

δοὺς, Κᾶρας, Φοίνικας, Βαβυλωνίους, ἦρξε δὲ Βακτρίων 

καὶ ᾿Ινδῶν καὶ Κιλίκων, ὡσαύτως δὲ Σακῶν καὶ [ἰαφλα- 
γόνων καὶ Μαγαδιδῶν, καὶ ἄλλων δὲ παμπόλλων ἐθνῶν, 
ὧν οὐδ᾽ ἂν τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν, ἐπῆρξε δὲ καὶ “Ἔλ- 
λήνων τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, καταβὰς δ᾽ ἐπὶ θάλατταν καὶ 

5 Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων. καὶ τοίνυν τούτων τῶν ἐθνῶν 15] 
ἦρξεν οὔθ᾽ ἑαυτῷ ὁμογλώττων ὄντων οὔτε ἀλλήλοις, καὶ 

ὅμως ἐδυνάσθη "ἐφικέσθαι μὲν ἐπὶ τοσαύτην γῆν τῷ ἀφ᾽ 

ἑαυτοῦ φόβῳ, ὥστε καταπλῆξαι πάντας καὶ μηδένα ἐπι- 
χειρεῖν αὐτῷ, ἐδυνάσθη δὲ ἐπιθυμίαν. ἐμβαλεῖν τοσαύτην 

τοῦ πάντας αὐτῷ χαρίζεσθαι ὥστε ἀεὶ τῇ αὐτοῦ γνώμῃ 
ἀξιοῦν κυβερνᾶσθαι, ἀνηρτήσατο δὲ τοσαῦτα φῦλα ὅσα 

ἀραβίους]) ἄραβας ).α.Β.}. 

σακῶν] σκυθῶν Κ'. 

ἐθνῶν τούτων ).6. 
Ε.Β.Τ. 
νήθη α. 
αὐτῷ ] ἑαυτῷ 10. 
βάλλειν Α. 
πάντας ΟΤη. 1). 
510, ἑαυτοῦ Ὁ. 

ἐπηρξεν 0. 
ὁμογλ. 7 Ρο]]υχ 2, τοϑ. 

ἐδυνήθη 1) 6. ̓ ,, 

αὐτῷ ἑαυτῷ 1).6. 

αἀοὔμπϑ οἵ 8111, 584 1086 Απδῦ. 3, 4; 5» 

Σύρους, ᾿Ασσυρίους) το ῬΟΒΡ οἱ’ 
ϑίθρῃ. Βγ:.: ᾿Ασσυρία, χώρα περὶ 
Βαβυλῶνα, οἱ οἰκήτορες ᾿Ασσύριοι. Εἰ- 
σὶ καὶ (οτί. δὲ) ἔ ἕτεροι παρὰ τοὺς Σύ- 
ρους. Ξενοφῶν οὕτω διαστέλλει ἐν 
πρώτῃ “Ἑλληνικῶν, οἱ Ἐπαδίαίῃ. δὰ )1ο- 
ὨΥ8. 772, 0886 φυοαᾷθ τη8]6 ΡΟΠΘΏΒ ἐν 
τοῖς Ἑλληνικοῖς. 

᾿Αραβίους] Ν. δᾶ 2,1, 5; οὕ ἀβ οὐ π6 
ΠΟΙΠΙΠΈΌΓΙΩ ΒΟΥ ΘΙΒΟ ΟὟ γίίθη}. ΒΌΡΥΤΑ. 

Βακτρίων] ἘΔάδΙη [ὈΥΙΩΔ 1, 5, 2, 
απστῃ Βακτριανῶν Ὀ18 510 ἴῃ Ρ]ΘΤΊΒατι8 
5, 1, 3, 488 ᾿ἸηΐοΙ [ΟΡΠΊΔΒ 4, 5, 56 
ργῖ νατϊαηΐ ἰΐὰ αὐ Βακτρίων Ροϊ1τ8 
ααδηι Βακτριανῶν ΧΘΠΟΡΠοπίθαπι νἱ- 
ἀραίυγ. ὅ1ὸ Ηβθγοθοίο, 4] Βακτρίων 
7» 64, 8ύ, 5616] 3, 92: ᾿Απὸ Βακτρια- 
νῶν μέχρι Αἰγλῶν ἑξήκοντα καὶ τριη- 
κόσια τάλαντα φόρος ἦν, 1Πδύπιτη ΡΤῸ 
Βάκτρων, ΠηΔΉΪΘβίο ΘΥΤΌΥΘ, αασπὴ Βακ- 
τριηνῶν αἸούαγ8 ΓαἸββού 116, αἱ Ἰστριη- 
νὸς οὗ φυϊσααϊα 5] Πη1]6. δ 5ἴπι ΒΘ ΠΌ5 
αποπ Πηρὶ Χροη., ν. δα 5, 1,3. (εἴε- 
ταπε ΒΔΟΙΠΙ οἱ [πα] ἴῃ ὕγτορ. ΤηΘΙΏΟ- 

κᾶρας] κίλικας Α.1 0. ΡῬπῆῃ. 
Ἀ. ργ.. ταῦ νἀ οίυγ, εὐ Ἰηΐτα ἐπῆρξαν εἰ ἦρξαν. 
Ὁ. 

ἐδυνάσθη Α.1.1.1. 
ἀφ᾽] ἀμφ᾽ Δ. οπι. Π).. περισσὸν ΔΒοΥΊ]: Κα. 

τοσαύτην] εἰς τοσαύτην Ὁ. Τ. 

Φ » ΝᾺ" 

ἤρξαν 0ὁε 

βακτρείων ἦρξε δὲ καὶ Ὁ.6. 
μαγαδιδῶν 1).(. 6 αὶ τηρ'. μαριανδινῶν, τϊ 

ΚΙΤΩΜ. μεγαδίνων Δ.Β. ἽΝ, βουδινῶν 1. ῬΙΏ. ἔχει Β. Ἐ:: 5. τῶν 

οὔθ᾽ ἑαυτῷ] οὔτε αὐτῶν Α. οὔτε αὐτῷ 
ἐδυνήθη 1).Β. ηδυ- 

ἑαυτοῦ] αὐτοῦ Α. 
ἐπιθυμίαν] ἔρωτα 1)... Τηρ΄. Τ΄. ἐμ- 

τοῦ] γε Δ... γένναν. τοῦ Ὁ. 
ἀεὶ οτα. ἃ... αὐτοῦ] ἑαὐτοῦ 19. 

ὅσα] ὥστε Α.1.Μ.ἃ..Τ. ΟὐΠξ, νΓ. 56 γ.1, 2, 23. 

ῥα δηατη [Δ Πα 181 5061]. 
Μαγαδιδῶν] ΤΠΘοΟρΡγαβδίαβ. Η, ΡῚ. 

Ὁ: 79. ΤῊ ὃ ἔλμις σύμφυτον ἐνίοις 
ἔθνεσιν" ἔχουσι γὰρ ὡς ἐπίπαν Αἰγύ- 
πτιοι, ἔΑραβες, ᾿Αρμένιοι, Μεταδίδες, 
Σύροι, Κίλικες. ὍΌΙ Ματαδίδες {Π5:1- 
ὯδΔ8 οὐ Μβαϊοοὶ, ἔογίδββθ ἴος αποαᾷε 
ῬΙῸ Μαγαδίδαι, αὖ αἰχι δα Ααρῃ. νοὶ]. 5. 
Ρ.-ύ5ο Ὁ. 80 ρθηβ ἱρῃοΐδ. 

Κυπρίων καὶ Αἰγυπτίων) Κ΄. 6, 2.το; 
8, 6, 2οϑ. δεα ἢϊς αυοαιθ τθραρπδῖ 
Ηετοαοῖο, 41] αδιητη ἃ (ὑδιηθ γε 
γε ΠΠ1το ἄὰρσγρί!οβ 6586 ἀθνιοῖοβ ΠδΥ- 
γαῖ. ΖΕΌΝ. 

5. τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ] (ὐοηΐ. 5, 3. 
54; ΗἸρρδτγςἊῆ. 8,14. ΖΕΌΝ. Αμπαδῦ. 
2. 5 ς ΤΠ 6: Θ. ΕΖ» 

τῇ αὐτοῦ γνώμῃ ] ῬΥΟΠΟΙΏΘΗ 56 ργε6- 
ῬΟΠΙΓΌΙ Οἰ]Δ ΠῚ 2, 2, 27. ὍΌῚ σΟὨΓΥΑΤΙα 
τὰ αὐτῶν πράγματα 6ἷ τὰ ἐκείνων, οἴ ἨΘ 
Ἰοσῦτη αυϊάθτη παϊοῖ αὑτῶν, φαοα ἢϊς 
1Ἰηογηῦ ΠΟΠΏ1}}1. αὖ ΑΠΔ0. 6, 2. 14: 
Ὅπως μηδεὶς μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ 

Ρ] ΄“ ΄ ’ὔ 

οἱ αὐτῶν στρατιῶται ἐκπλεύσειαν, διὰ 
“ ’ 

ταῦτα συνεβούλευε. 



6 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΊΤΤΝΒΥ. ΟΥΒῚ 

Ἂς ΄“-“ ΒΥ ΕῚ Ν Ὡ“ “ΝΟ ΒΕ ͵ὔ , 

καὶ διελθεῖν ἔργον ἐστὶν, ὅποι ἂν ἄρξηταί τις πορεύεσθαι 
Ν ω 7 δ᾽ ΝΝ σ Μ΄, ἊΝ Ψ 5, 

ἀπὸ τῶν βασιλείων, ἣν τε πρὸς ἕω ἣν τε πρὸς ἑσπέραν ἦν 
Ἂ 2, 5, Ἂ “- ᾿ Χ Ἑ 

ὅτε πρὸς ἄρκτον ἢν τε πρὸς μεσημβρίαν. ἡμεῖς μὲν δὴ ὡς 
Ὑ 27 ’ὔ ΄-“ ἝΝ, 2) 5» ’, ’ 

ἄξιον ὄντα θαυμάζεσθαι τοῦτον τὸν ἄνδρα ἐσκεψάμεθα τίς 
ΟΝ Ἁ εν τὰ 2᾽ 

ποτ᾽ ὧν γενεὰν καὶ ποίαν τινὰ φύσιν ἔχων καὶ ποίᾳ τινὶ 
΄ “- , Ἀ, Ὧν ΄ 

παιδευθεὶς παιδείᾳ τοσοῦτον διήνεγκεν εἰς τὸ ἄρχειν ἀνθρώ- 
Ά 5 » 4 3 “ ἴω 

πων. ὅσα οὖν καὶ ἐπυθόμεθα καὶ ἡσθῆσθαι δοκοῦμεν περὶ 
3 “ “ , Ἢ 

αὐτοῦ, ταῦτα πειρασόμεθα διηγήσασθαι. 

ΚΈΨ, Β.: 

Πατρὸς μὲν δὴ ὁ ἰζῦρος λέγεται γενέσθαι Καμβύσου 
Περσῶν βασιλέως: ὁ δὲ Καμβύσης οὗτος τοῦ Περσειδῶν 

΄ 5 ᾿ ᾿ ἐς 5΄ν ΄ὕ , 
γένους ἦν: οἱ δὲ Περσεῖδαι ἀπὸ Περσέως κλῃζονται: 
μητρὸς δὲ ὁμολογεῖται Μανδάνης γενέσθαι: ἡ δὲ Μανδάνη 
αὕτη ᾿Αστυάγους ἦν θυγάτηρ τοῦ Μήδων γενομένου βα- 

» “ ι ἿΣ τὶ - ΄σ΄ ᾿, Ἢ 57 ἐν ΄“- 

σιλέως. φῦναι δὲ ὁ Ἰζῦρος λέγεται καὶ ἀδεται ἐτι καὶ νῦν 

ἦν---ἣν ) ἐάν---ἐάν 1)... Ἰοσο ρῥυτηο 
6. μὲν οὖν δὴ Ὁ. δὴ 5.ν.τ. Β. ἄξια 

γενεὰν ἢ... γεννεὰν Ῥ. γέναν 1. γένναν 
Α.}).6. τινὶ] ποτὲ Α.}).1. π. παιδία Δ... π. παιδείᾳ Ἐ. ΗΠ. παιδείᾳ π. 
Π.α. οὖν] γοῦν Ἐ. καὶ ἐπ. ἐπ. Ὁ. περ᾽ Ὦ., ε ΄Π88] ἴῃ α τηπίαΐο ΓΤ. 
ΤΙ. ὁ κῦρος λέγεται ΔΑ... ααὶ] λέγουσι, αὖ νοι, 5. ν. Υ. λέγεται κῦρος ).α.Μ. 
Αρυᾶ δυϊάδῃῃ, ν. Κῦρος οἰζαπΐοθιη πατρὸς---ἕνεκα, Ροϑῖ γενέσθαι Δ. οἴη. 46 

ὅπη ἃ.Ὁ.Μ.Τ. ἂν τις ἄρξηται ἴ) .(. 
εἴ βεοιπᾶο. ἤν Θὕϊατη Ῥῃοίιιβ ν. ἕως. 
(. ρζ., αἱ νταοίτι. ἐπεσκεψάμεθα 1). 

ὁοίο! δα ἀπηΐ ὁ κῦρος. 

’ ’΄ 

περσέως περσέων Δ. 
οτη. α.Μ. ροϑβὲ βασ. Ρ. 

καμβύσου (ὰ. καμβύσεω 1)... Η.Ε. δυϊάα5Β. καμβύ- 
σεως Α.. ααϊ πηρ'. ὅτι κῦρος ἦν ἦν (516) υἱὸς καμβύσου. 

ΓΛΌΓ] κληίζονται, καλοῦνται Ἀ.. 5. ν. Υ΄ 
φῦναι] εἶναι Α. 

ἦν οτὰ. Δ... δυ]6δ8. 
γενομένου 

ὁ κῦρος Α.Β.. διοθεραβ ΕἸ. 44, 23 
οἰΐδη8 φῦναι---ΤΗ. καθίστανται, δα! Ὧα5, κῦρος 1).α.Μ. 

διελθεῖν) Τυηϊζαίον Αὐἰϑθθβ νῸ]. 1, 
Ρ.121 (εἰ 1014. φιοα εβ8ὲ 8. 4, οὐδ᾽ ἂν 
τὰ ὀνόματα ἔχοι τις εἰπεῖν. ΥΥΤ- 
ΤΈΝΒ. 

ἕω] ῬΠοῦμΒ : Ἕως οὐχὶ ἠὼς τὸ ᾿Ατ- 
τικόν ἐστι Ξενοφῶν δὲ ἠὼς λέγει ποιη- 
τικῶς κατακόρως ἐν Κύρου παιδείᾳ "Ἢν 
τε πρὸς ἠῶ ἤν τε πρὸς ἑσπέραν. Οὰ] 
ΗΡΥῚ δα}, αὖ 8101, νἱτϊο ἀδορρίπβ Χο- 
ΠΟΡΏΟΠΌΙ δἰηχιῦ αποά τηπ]ΐο γθορη- 
ὉΟΥΙΒ. οδὺ σοηϑιιθία! 18 δὲ θϑῦ 1ῃ ΠῸ 
ΑἼΔ0. 2, 4, 24. 

6. ἠσθῆσθαι δοκοῦμεν) ΑπἰτηδάνοΥ- 
1586, υὖῷ 5.2; 2,1,14. Αἰσθάνεσθαι 
ἐδόκει ὃ. 1, 22. 

1. Καμβύσου) Ἐοττηάτη Καμβύσεω, 
αὐ ᾿Αστυάγεω 1, 5, 2, 4, τηδῖθ ἰπΐι]6- 
γαηὺ ΠΡ ταν. Ν΄. δά 1, ύ, 9 

ἢν] Νοη ρῥγεβϑίθιῃη ΠΟ Δ ΠΙΥαυῖο 
ααἀαϊτιη. Γ΄. δ Απδῦ. 5, 2, 26. 

Περσειδῶν] Ηεγοάοίτιβ 1, 125 6Χ 
φρήτρῃ ΔοΒεργ θη! άγιτη ἀθά ποις. 1) 6 
(δι γ86 10. το]. ὅὍΗΝ, Ῥτοθδι- 
ἸΙΟΥΓΘΠῚ δαΐθιη 6588 ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΠΔΥ- 
ΓΑ ΟΠ ΘΙΩ ΤΘρθΙη ῬΟΥΒΑΓΌΙῚ ῬΘΓΒΙ ΘΠ 
Οὐδ γβοη αἰβραΐας οὶ Ῥουίογ Τγα- 
νοὶ ἴθ αεογσία, Ῥεογϑία οἷο. ψ0]. 1, 
Ρ. ύφο. Οτωοούα ῬΕΥΒΙ σου τπητι8 
ΒΙβίουϊοοσιι (6 Οὐ οὐημϊηοαιθ δη- 
τἰαποτιτὰ τοραπὶ ῬΘΥΒΙΘΟΡ ΠῚ ]βίουϊα 
ἀἰββθηβαιῃ μευβοααϊ αν Μδιοοϊτη Ηΐ8- 
ἰογῃ 9.|} Ῥεγϑῖα, νο]. 1, Ρ. 518 58666.; 
Τδηρ]ὸβ δα ΟΠπαγαϊῃ Κοψασεβ θη Ῥέγϑο 
νΟ]. το, Ρ. 1ύο 866. 

κλήζονται) Ἐογηὰ κληίζω ἃ ΡὈγοβᾶ 
ΟῚ ΤΉ] Π115. ΔΙΊθ μὰ απδτῃ ληίζομαι, τι 
ΑἸΧῚ ρνερῖ, δα Απδ. Ρ. ἰχ. 

᾿Αστυάγους) Κ΄. 841, 5» 2. 
λέγεται καὶ ἄδεται] Οοηΐ. 1, 4, 25. 

1)6. οαγγηϊηϊθιιβ, φαῖθιι5 ἔργα θεῶν τε 



118.1. ΟΑΡ.Τ]. ᾿ 

ὑπὸ τῶν βαρβάρων εἶδος μὲν κάλλιστος, ψυχὴν δὲ φιλαν- 

θρωπότατος καὶ φιλομαθέστατος καὶ φιλοτιμότατος, ὥστε 

πάντα μὲν πόνον ἀνατλῆναι, πάντα δὲ κίνδυνον ὑπομεῖναι 

2 τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἕνεκα. φύσιν μὲν δὴ τῆς μορφῆς καὶ τῆς [2] 

ψυχῆς τοιαύτην ἔχων. διαμνημονεύεται: ἐπαιδεύθη γε μὴν 
ἐν Περσῶν νόμοις" οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι 

τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ ἐπιμελόμενοι οὐκ ἔνθενπερ ἐν ταῖς 
7 ε Ἁ δ “- “ 

πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. αι μέν γὰρ πλεῖσται πόλεις 
ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅ ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτῶν παῖδας, καὶ 

αὐτοὺς Τοὺς πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα 

προστάττουσιν αὐτοῖς μὴ κλέπτειν, μὴ ἁρπάζειν, μὴ βίᾳ 

εἰς οἰκίαν παριέναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν; 

μὴ ἀπειθεῖν ὦ ἄρχοντι, καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως" ἢν 

3 δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. οἱ [3] 
ε Ν ’, ὔ 3 ο 

δὲ ΠΕερσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὁπῶς τὴν 
Ἂ Ἁ σ΄ 3, ς ΄σ΄ Ὁ σ΄ ΩΝ 

ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ τινος ἢ 
» ἄξῳ ν. δὶ Ἂν τῶ 2 5 “- 

αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι. ἐπιμέλονται δὲ ὧδε. ἔστιν αὐτοῖς 
3 7 » Ν 7, 2, ΙΑ 7, Ν 2 
ἐλευθέρα ἀγορὰ καλουμένη; ἐνθα τὰ τε βασίλεια καὶ τάλλα 

καὶ φιλοτιμ. οπι. Δ. 5100. δα ΔΒ. εἵνεκα α.ἸΚ.Μ. 2. τῆς μορφῆς καὶ 
τῆς Ψυχῆς Δ.ΒΗ. τῆς ψυχῆς καὶ τῆς μορφῆς :. 6. 5ίοΌ. οὖ αὰϊ β' ΒΌΡΕΥ 
ψυχῆς, α ΒΌΡΕΓ μορφῆς, μὴν μὲν Α. ἄρχειν Κὰἡ. ἐπιμελόμενοι ἰἈ. 
ΟΟΙΤ. ἐπιμελούμενοι. Α.}. σ. Ἀ. ῬΓ. οὐκ ἔνθεν ὅθενπερ ἐν ταῖς α.Κ. Μ. ΟΡ. 
οὐκ ἔνθεν ὅθεν ἐν ταῖς 1). οὐχ ὁμοίως γὰρ ταῖς Δ.Ὁ. τὴρ. τ. Β. γρ. οὐχ ὁμοίως, 
οὐκ ἔνθεν ὅθεν αἱ πλεῖσται πόλεις ἄρχονται Ϊ. βασιλεύονται ΒΌΡΟΥ ἄρχονται 
ἢ, "ὰ, ἀφεῖσαι] καταλιποῦσαι 5. ΜΟῚ Β. παιδεύειν͵ τὸ παιδεύειν 1). 
ἑαυτῶν Α.Ε..1.Β. ἔπειτα προστ.] ἐπιτάσσουσιν Α. οὗ ττ 5.0.7. Ῥοβιίο Ἀ. 
μήδε ἄρπ. Α.Β. μὴ δὲ νε] μηδὲ ἀρπ. Ο.Ε.Ἡ. μηδ᾽ ἁρπ. ϑῖοὈ. μηδὲ μ. Ὁ. 
μηδὲ ἀπ. Ὦ.Κ. τὰ ἄλλα Ὁ. ζημίας δῖον. ἐπανέθεσαν Δ.Ἐ.., 4φὰϊ ὥρισαν 
5. ν ἢ, . οἷοι] ὥστε Α.. Οὐοῃξ, νϑΓ. 50Γ. 1, 1. 5. δὲ] δὴ Α.α. 
δὲ δὴ ΠΏ. Βῖοῦ. ἔνθα] ὅπου Ἀ.. 5.ν.Υ. τὰ ἄλλα Ὁ)... ρν. 

καὶ ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων ΟΘ]ΘΌΓΔΥΘΗΓΟΓ 
Δρυά Ῥεῦβαβ, ϑίγαθ. 15. Ρ. 733. οἶζαί 
Ζουηῖαβ, 46 Ογὐγὶ ἔδει Ρ]υΐ. Μογ. 
Ῥ. 172 ὰ.; ὅ531 Εν, ἈΌῚ γρυπὸς [1586 
αἸοιζατγ. 

2. ἔνθεν ὅθενπερ] Ἡοἰπάογῆο ρΡ]αςε- 
Ῥαῖ ἔνθεν ταῖς πλείσταις ααΐ ἐνθένδε 
ὅθεν. Νεραΐ οπὶπὶ ἔνθεν ῬΟΏΪ ΡΓῸ ἐν- 
θένδε τἱϑὶ 1ῃ [Οὐτμ 1115 ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 
δαῦ οὐπὴ σοηϊῦνο, ἔνθεν τῆς ὁδοῦ. 
ΘΟΗΝ, Βρδείαβ ὅθεν ἰαπίαμ βιιβία] 
ἨουΠ]οπῖαβ, ααοὰ οὑπὶ ἔνθεν οοη- 
Γαβτη 5, 4. 51, ΔΙΏΔΡ. 2, 3, 6 οἵ ἴου- 
ἴδ588 14. [1096 Δ]Π16Π0 δ Αὐιεῖβ ἔνθεν 
ῬΙῸ ἐντεῦθεν αἰχὶ δα Τ65. ϑίθρῃ. 

ἀφεῖσαι] Ῥογηιυἐξοη 65, υὐὖ 1, 4. 14. 
5ΟΗΝ,. ΑἸοΥ δαίοιη Ῥ δε ἀἰδιδηνς 
ἀθ ψφυρυβ Χορη. Βεῖρ. 1,10. 2, 2, 

Αὐϊϑίού. {Π. Νιο. το, 9, 123; οἰϊαηύ 1η- 
ΤΡ θίββ. 

ἑαυτῶν] οίεγία! δα τις, αὐ ᾿ηἴτἃ 
αὐτοῖς. ΘΙΠΏ111ἃ ν. δα 2, 4;25. Οοηΐ. 
ααύθιι σατα μος 1. ΠδΙρ. 1μΔς64. 6, 1. 

4. ἐλευθέρα ἀγορὰ) Ατ]δίοῦ. ῬοΪ. 7; 
12. ἴῃ ΤΠ ἼΠΘΒβα}1α ὑδίθη δϑ86 {γδαϊῇ ; 
564 ΘαΠῈ 81τ δχ ἢ. 1. ἀυχιββὸ σοηβαὶϊ 
Μυτοίαθβ. Βθύαη νϑηδ]αϊη [ΟΥΤΙΠῚ 
Δρυαα Ῥογβαβ ἔ]886 παρδηΐ Ἠογοαοίιβ 
Ι, 158, οὐ Κ[Π400 Τρ, Ρ. 734. (Χεπο- 
Ῥῇοη Ἰοααϊξαῦ ἀ6 [ΟΤῸ (ΒΟ ΡΠ] Πδ6 ΤΕΙρ. 
τορι εὐ [1 610115 Πα Ὀ6Π 6185 ἀθϑεπδῖο. 
ΡΙυγὰ ΒγΊββοη. 1)6 γορ ΡΟΥΒ.Ρτη6.2,76. 
ΜΥΤΙΓΕΝΒ.) Οδίθγαμα πδυγ δ ΟΠ ΠῚ 
ΧΟΠΟΡΠΟηΐθαη ΠΟ 84 ἘΠΙΥΘΥΒΘΠῚ 
Ῥθυβαυ τη Πα ΟΠ6 ΠῚ ῬΟΙΓΠΠΕΙΘ, 566 δὰ 
ὁμοτίμων 861 Ῥαβατραάεαγιπι σοπίθιη, 
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3 “Ὁ , “- δ Ἁ ῇ 3 Ξ ἀρχεῖα πεποίηται. ἐντεῦθεν τὰ μὲν ὠὦνια καὶ οἱ ἀγοραΐῖοι 
., ΨΦ' , Ν "ΟὟ » ᾿ 5 7ὔ » 

καὶ αἰ τούτων φωναὶ καὶ ἀπειροκαλίαι ἀπελήλανται εἰς 
Χ 

ἄλλον τύπον, ὡς μὴ μιγνύηται ἡ τούτων τύρβη. Τῇ τῶν 
4πεπαιδευμένων εὐκοσμίᾳ. διήρηται, δ᾽ αὕτη ἡ ἀγορὰ ἡ 
περὶ τὰ ἀρχεῖα τέτταρα μέρη" τούτων δ᾽ ἔστιν ἕν μὲν 
παισὶν, ἐν δὲ ἐφήβοις, ἄλλο τελείοις ἀνδράσιν, ἄλλο τοῖς 

ὑπὲρ τὰ στρατεύσιμα ἔτη γεγονόσι. νόμῳ δ᾽ εἰς τὰς 
ἑαυτῶν χώρας ἕκαστοι τούτων πάρεισιν, οἱ μὲν παῖδες 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καὶ οἱ τέλειοι ἄνδρες, οἱ δὲ γεραίτεροι ἡνίκ 
ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ; πλὴν ἐν ταῖς τεταγμέναις ἡμέραις, 
αἷς αὐτοὺς δεῖ παρεῖναι. οἱ δὲ ἔφηβοι καὶ κοιμῶνται περὶ 
τὰ ἀρχεῖα. σὺν τοῖς ,γυμνητικοὶς ὅπλοις πλὴν τῶν γεγαμη- 
κύτων᾽ οὗτοι δὲ οὔτε ἐπιζητοῦνται, ἢν μὴ προρρηθῇ παρ- 

5 εἶναι, οὔτε πολλάκις ἀπεῖναι καλόν. ἄρχοντες δ᾽ ἐφ᾽ 

ἑκάστῳ τούτων τῶν μερῶν εἰσι δώδεκα δώδεκα γὰρ καὶ 
᾿ ' τ πῶς Ἀν Ῥῆξις 

Περσῶν φυλαὶ διηρηνται. καὶ ἐπὶ μεν τοῖς παισὶν ἐκ τῶν 
γεραιτέρων ἡρημένοι εἰσὶν οἱ ἂν δοκῶσι τοὺς παῖδας βελ- 
τίστους ἀποδεικνύναι" ἐπὶ δὲ τοῖς ἐφήβοις ἐκ τῶν τελείων 
ἀνδρῶν οἱ ἂν αὖ τοὺς ἐφήβους βελτίστους δοκῶσι παρ- 
έχειν" ἐπὶ δὲ τοῖς τελείοις ἀνδράσιν οἱ ἂν δοκῶσι παρέχειν 

οἱ ἀγοραῖοι] αἱ ἀγοραὶ ᾿ὶ. ἀπ.] αἱ ἀπ. ΔΑ... 5ἴ΄οὈ. Α. 4. ἡ περὶ] 
περὶ Α.ἢ. τὰ οτη. Α. τέτταρα] εἰς τ. Π.6.1Ν. 500. ἄλλο] ἄλλο δὲ 
10. δοὈ. ἄλλο δὲ Ὁ. τὰ οἵη. Α. τούτων οτῃ. Ὦ. παριᾶσιν 
ΟΡ. ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ προχωρῇ] ἤτοι ἀναγκαῖον ἐστὶ τηρ΄. οἵ δυνατὸν ὑ ὑπάρχῃ 
ἑκάστῳ 5.ν.γΥ. Ἀ. ταγμέναις 
γυμνικοῖς 1)... Ζοπδγαβ νο]. 1, Ρ. τ46 {; 

προρρηθῇ] προλεχθῇ π᾿ Ἔὐν 1. δ. ἂν ιοῦ. 

αἷς] ἐν αἷς .6.Ε. δεῖ αὐτοὺς ". σα. 
ἢν Ἀ. ργ. [ογίαβϑθ εἰ. ἐὰν . 

ἑκάστοις Ὁ. ΒίοὈ. 
περσῶν καὶ περσῶν 1).(.ἕ. καὶ φυλαὶ περσῶν ὥ[οὈ. καὶ οἵη. εοὔϊδΠη ΖοΠαΓΆΒ. 
οἵ] οἷοι Τὶ. Ῥι. αἱ ὉΠ 1ηἴτα. 
ὑποὃδ. Α. ἂν ἀποδ. Ἐ'. ἢ. 
αὐτοὺς τοὺς 1).(.ἢ. 
έξειν δῖοὈ. 
παρέξειν Ἀ.. ΠΟΥΥ. 

βελτίους Δ.Β. 

480 5014 δα στηπηοια ΡῈΌ]1οα οὐ οἵ- 
Ποῖα ραϊδῖῖπα δα πη ογθίτσιγ, οθηβοῖ 
Ἠδογθῃ. 1ἄθοῃ, νο]. 2, ἢ. 427. Ῥοΐογαϊ 
ΟΡΙΠΙΟΠΘΠι ΘΟΠΗΓΓΊΔΥ 6 θϑυηοηϊο Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΌΟΙΒ 7, 5; 85: Ὥσπερ ἐν Πέρ- 
σαις ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διά- 
γουσι εἰς. ΘΟῊΝ, Ἡδς Ἰοουτῃ ἴῃ 
γῈΠῖ διιᾶτὴ σοηνοτ Π Ποτηϊδί. ΟΥ̓. 21, 
Ρ. 2Ζόο Ο. ΎΤΤΕΝΒ. 

4. διήρηται τέτταρα μέρη Ν. 8 5. 5. 
τὰ σΤραΤ. ἔτη) Δ 25) 86] ΕΟ, 1η11Ὰ 

ΞΕ. 12; ΠΕΙ͂Ρ. [.86. ΤΙ, 1, ἽΖΕΙΝ, 
γυμνητικοῖς] ϑαηΐ ἀγῶνες γυμνικοὶ 

τοὺς π.---δοκῶσι στ τσ: 
ἐκ] οἱ ἐκ Α. 

ἐπὶ δὲ τοῖς τ.---ὃ, παρέχειν 10. τηρ΄. ᾿. 

ἀποδ.] ἂν 
αὖ τοὺς ϑἴοὈ., 56α αὐτοὺς Α., υἱ Α, 
παρέξειν δοκῶσιν ἀ:έϊ. δοκῶσι παρ- 

οἱ] οἷοι Ἀ.. ρ᾿γΥ. 

1η46 αἸοΐϊ, φαοα 10ὲ ππιαϊ ἀεοογίαθαπηΐ : 
Ἰσιαν ὅπλα γυμνικὰ Ἰηθρίθ ἀἸοπηίαν : 
αἱ γυμνητικὰ διηΐ τῶν γυμνήτων. 
5ΟῊΝ, ϑαηί δυΐοια τόξα εἴα. 8.9 
ΟΧΙΓ. 

5. δώδεκα] Ν' Ηεοτοάοίαβ 1, 125. 
αθοθιη [ἈΠῈ ΠΕΠΊΘΓΔΉΒ, ααὶϊ 5 μον 
δύο μοίρας Λυδῶν πάντων διελόντα 
αἰχὶξ τ, 94. οἵ Χρϑῃ. [,μΔο6ἅ. ΓΤῈΡ. 11, 4. 
50ΗΝ. ΥἱἹά. 5. 4» οἵ ἱπίτα 7, 5». 18: 
Η. Οὐ. 1,7, 23: Διῃρημένων τῆς ἡμέ- 
ρας τριῶν μερῶν. 

[4] 

[5] 
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αὐτοὺς μάλιστα τὰ τεταγμένα ποιοῦντας καὶ τὰ παραγ- 
γελλόμενα ὑπὸ τῆς μεγίστης ἀρχῆς" εἰσὶ δὲ καὶ τῶν 

γεραιτέρων προστάται ῃρημένοι, οἱ προστατεύουσιν, ὅπως 
6 καὶ οὗτοι τὰ καθήκοντα ἀποτελῶσιν. ἃ δὲ ἑκάστῃ ἡλικίᾳ [6] 

προστέτακται ποιεῖν διηγησόμεθα, ὡ ὡς μᾶλλον δῆλον γένη- 
ται ἢ ἐπιμέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι εἶεν οἱ πολῖται. οἱ μὲν 

δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι, μανθά- 
νοντες δικαιοσύνην" καὶ “λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται 
ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν οἱ τὰ γράμματα μαθησόμενοι. οἱ δ᾽ 
ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικά- 
ζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους 
ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ 

βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. 

" οὺς δ᾽ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κο- 
λάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικά- 
ζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν 
ἘΣ , εν : : 
ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ 
ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδι- 
δόντα δὲ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς 
ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἐχειν καὶ 
περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ 

[7] 

παραγγελόμενα Α.6. γτ. οἵ δ ψς .] προστ. δὲ Α. οὗτοι] αὐτοὶ 1)... 
ἡλικίᾳ] τῇ ἡλικίᾳ ϑίο!». ἢ] εἰ 6. παῖδες] παῖδες οἱ 1). 5100. δι- 
δασκαλία Ἀ. πλεῖστον] μέρος τ Α. Ὁ. τηρ'. 1. Β. κλοπῆς) Απία μος 
πλωτοὺς, αἱ ν᾽ οίμιν, ἀ6]ο ἢ. οἵων δὴ] οἵων Δ... Βίοῦ. 7. κολάζονται 
Α.1Β. οὗς---ἐγκαλοῦντας Ρ.α.. φὰὶ οὺς---δικάζουσι δὲ καὶ Τηρ'. Υ.» ΖΟΠΑΓΙΆΒ. 
οὗ ἕνεκα] οὕνεκα Α. μισήσουσι Ό. μισοῦσιν, ΟΥΏΪ550 μὲν, Κ᾿. δι ξέυταν 5 
ἡγεμὼν ὁ δΙΟΌ. ἘΠ]. οἴ. νοὶ]. 2, ῥ. 724 (ἀαἱϑί. ἥκιστα Ἀ.1). ΡΥ... οὐκ ἥκιστα 1). 
ΘΟΙΥ. οὐχ ἥκιστα α. Βίο". μο, οὗ αἱ μάλιστα 8. Υ. Γ΄. ΒΝ. ἀποδοῦναι 1). 
ΘΟ. Ὀ18. καὶ τοῦτον] τοῦτον 1)... 5ἴοὉ. ἔχειν ἀμελῶς 10. καὶ περὶ 
πατρίδα καὶ περὶ φίλους 1). ϑὕο!. 15. 

6. καὶ ἄλλων] Οοπηῖ. 5. τό εὐ ἄβδ ἀποπληρωθῇ. ΝΥ ΤΈΕΝΒ. Θυἱ ταα]ύα 
ΤΩ ΘΠ 4011 ἀοὈϊ 46 ΠΟ ΒΟ] Ὁ ἀρὰ 
Ῥουβὰβ ἸρΟΤΏπΙα Ποχοῦοί. 1, 158, 
ΡΙαῖ. Μον. Ρ. 829 ὁ. ΖΕΌΝ. 

τιμωροῦνται, υἱπαϊοαηΐ, κολάζουσι, 
οαϑίϊραηί, τὖ τιμωρία τοΐογαίτι δα οχὶ- 
σΘηαΔΠ) νἹπαϊοίδιη ἰδρΊθιιβ ἀΘὈ1[8Π}, 
κόλασις δ οἸποπαδίοπθτη οὖ ΘΟ ὮὨ10)1- 
Ποποῖη ρθοοδηΐ5. [[ὰ Ταῦ] αἸΒΌ στ 
88 τιδιι5 ΘῈ 1 π46. οοπέσπαϊς. γα. 
6115 Ν. Α. 6, 14. Αὐϊβίοῦ. Ἀού. τ, 
ΙΟ: , Διαφέρει δὲ τιμωρία καὶ κόλασις" 
ἡ μὲν γὰρ κόλασις τοῦ πάσχοντος ἕνεκά 

ἐστιν, [ἢ δὲ τιμωρία τοῦ ποιοῦντος, ἵνα 

Θ6 α10 ῬΥ]οῦΒ νοῦ. θχθιηρία. ϑομηεοὶ- 
ἀοταβ Ρ]αί. Ῥτοΐαρ'. Ρ. 224 Ὁ. : Τιμω- 
ροῦνται καὶ κολάζονται οὗς ἂν οἴωνται 
ἀδικεῖν. 

7. ἀχαριστίας] ἘδΠοΙα ἸΕρΡΌΠ Τη6- 
τηοαῦ ΑἸ Δ ηϊι5 22 ΘΧΙΓ.. ϑθηθοδ 
Βεποῖ, 5,6. ΞΟῊΝ. ΤΠοηβί. Οταΐί. 
22, Ῥ. 268 1). Οὐοπῇ. οἴϊατη (ὑοτητηθηΐ. 
2, 2913, ὍὈῚ1 ἀχαριστίας εἰς γονέας δί- 
κὴν Τηθηοῦαί. ΡΟ]χ 8, 21 ἱπίοῦ 
δικῶν ὀνόματα ΡΟΗΪΌ οἰϊδτη ἀχαριστίας. 
ΧΟΠΟΡ Ομ 8. Ἰοοῦπιὶ τοβριοῖῦ ]δη. 
ΝΟ Θθ5: 



10 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΘΤ΄. ΟΥ̓ΝῚ 

μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ, ῇ ἀναισχυντία: καὶ γὰρ αὕτη με- 
8 γίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. διδάσκου- [8] 
σι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην" μέγα δὲ συμβάλλεται 
εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυ- 
τέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας. 
διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι μέγα 
δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσ- 
βυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι 
δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ" μέγα δὲ καὶ εἰς 
τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ 
πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρ- 
χοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ 
παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρον- 
ται δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν 
δὲ, ἦν τις διψῆ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι. 
πρὸς δὲ τούτοις μανθάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. 
μέχρι μὲν δὴ ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες 
ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρ- 

οχονται. οὗτοι δ᾽ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγουσιν ὧδε. δέκα ἔτη [9] 

ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι κοιμῶνται μὲν περὶ τὰ 
ἀρχεῖα, ὥσπερ προειρήκαμεν, καὶ φυλακῆς ἕνεκα τῆς 

μάλιστα δοκεῖν Δ. οὖ απ] δοκεῖ Ἐ. ἡ] καὶ ἡ Ἀ. οτχ. ΚΓ}. Ὀ15. 8, σω- 
φρονοῦντας, αἱ νιἀοία, ΒΗ. ΡΥ. διδάσκουσι---ἰσχυρῶς οἵη. Α.Β. εἰς 
τοῦτο] ἐν τούτῳ Ε. ῬΓ. συλλαμβάνεται 1). καὶ δῃηΐα τοὺς πρεσβ., 
δὰ. 10. 50}., ̓ δηίο πειθ. α. δὲ καὶ] καὶ Ἀ. ἐγκράτειαν ἃ... Ζοπαγδδ. 
ἐγκρατεῖς εἶναι 1).(ἁ. Ξἴο}). καὶ γ. ὅ΄ΆΟὈ. σημήνωνται ἴν. ῬΓ. Β κοοον 
ΒΕ ΝΟΣ, ἈΝ. σῖτα α.Μ. ἄρτους 0).α.Μ. Ξ[οὉ. ποιεῖν Ἀ. ἤν] ἄν 1 
ἐάν ὅτοΌ. τοῦ οτη. }Ὁ. πρὸς δὲ τούτοις} π' πρὸ δὲ τούτων Ἀ.Ά., ,9Ὲ Βύντῖς 
ΡΟΠΘΗΒ ΡοΒῖ νοῦ. ΟΡ βουσιμη τῆς διατριβῆς ὧν εἶπεν ἄνω. καὶ τοξ. 7 τοξ. α. 
ΖΟΠΆΓΔ8. ἑπτὰ καὶ δέκα Ι,. ταῦτα] τοῦτο Ἰὰλ. αὐτὰ ἃ. ἔρχονται Α.Β. 
0. τὰ] α ἴῃ τὰ5. ἃ. 85. γ. Πῖς οἵ Ἰηἶτα, ΌὈΓ. ἔογίαββθ τε ψεὶ τ᾽, 4088] τἀρχεῖα. 
προείρηται 1).α. 8100. 

8. γαστρὸς] τροφῆς ΖοΠδΓΔΒ. ἜΠΔΠῚ ΔΏΒ8ΠΊ ΠΔΌΘη5 οἱ ἄμβωνας, 1. 6. 
κάρδαμον) [)6 καρδάμου παΐιτα εὖ οὐ͵τι8 ΠΟ Τροΐα ἀϑϑασριηΐ Ἰαΐογα, 5θα 

τϑὰ ιυϊάαβ ἴῃ ἢ. ν.: ᾿Επισχετικὰ οὔ- φτοίαθοεγαπί. ἨἩΌΠΤΟΗ. Ῥογβαβ ὑ- 
ρων. (Οὐοπΐ. ΟἸοοῖο ΕἸ. 2, 28. Ἴτιδθ. δροποτέοντας τηθπηογαῦ Ἠ Θγοαού. Ι, 71. 
5.834. ΒΟῊΉΝ, συοηΐ. 46 ὄψῳ καρ- Β5ΟΗΝ. Ν. ᾿ηἴτα 1, 5, 12. 
δάμῳ Υγιύΐοη. «α Ρ]υΐ. ΜοτΥ. Ρ. ἐξ ἢ ἑπτακαίδεκα] Ἡδετγοσοί. 1, 186, 
τοι 30. ΔΏΠΠῚ ΨΙΟΘΒΙΓΠΠΠΊ, Αἰἴγαθο 15, Ρ. 7223 

κώθωνα] Ῥοοσα]απη ἢοί1]6, ργορυῖθ νἱοθβίσηαμη οἵ ααδυίαπι ῬΓΈΟΠηϊΌ, 
ΤΔοοπϊοῦτη οὗ τ] ]γο, οὐἦτι8 ἰουηὰπη ΒΟΉΝ, Οοηΐ. ἀθ ἕξ ρῖὸ ἑκκαίδεκα 
Τοίοσεραι 1 απο ΕΣ Ῥοδῖο δηποῖ. δα Ἡ,. τὶ 5, αν. 
(ὐπαπίαμη εχ ΒΡ] αἴάγομο Πγουγρ. ὁ. 9, Ἰηΐγα 1, 4, τύ. 
ῬΟ]]. 6, οὔ, 97, Δίπβη. 11, το, οἱ Ηεὃ- εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται) Ξϊο 
ΒΥ(ἢ, ΟἿ Ποῖ ἸΙοοῦ, Δ] τι8 Ρᾶυ]ο0 ογαΐ, ἴημα 1, 2.12. Β͵Ι͂ΡΗ. 
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ὁ Α ’ ΄σ΄ Ἁ νὰ « “ 7 Ἃὦ 

πόλεως καὶ σωφροσυνης" δοκεῖ γὰρ αὑτὴ ἡ ἡλικία μά- 
΄- Ἁ Ν , 

λιστα ἐπιμελείας δεῖσθαι: παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν 
Χ “ ΄σ 2 7, ᾿ “- 

ἑαυτοὺς τοῖς ,ἄρχουσι χρῆσθαι ἣν τι δέωνται ὑπερ τοῦ 
κοινοῦ. καὶ ὅταν μὲν δέῃ, πάντες μένουσι περὶ τὰ ἀρχεῖα" 
ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐ ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς 
φυλακῆς ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός. ἔχειν δὲ δεῖ 

Ν 5 ῇ Ἂ ᾿ ἃ Χ Ἶ 3 “ 

τοὺς ἐξιόντας τόξα καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῷ 
Ἢ ξ 3 ξα εἰ Ξ ὰ . Ἶ Ν φ Ρ Ῥ “ σ“ ( 

κοπίδα ἢ σαγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε τὸ 
λ » ’ “ δ᾽ Ξ᾿Ν δέ 5 Ν “ θ ὃ ἈΝ ΄“- 

τιομεν ἀφιέναι, τῷ δ᾽, ἐὰν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι. διὰ τοῦτο [το] 

οὶ σα ον δ κ  ν. δν 

καὶ] κατὰ 5.ν.γ. Β. χρῆσθαι σθαι οἰ βΒοαιθηβ ἤν ἴῃ 11. α., αὖ χρή- 
σασθαι εἴ, υὖ ϑῖο"., ἂν [ογία886. [που ὈΓ. δέωνται} τῶν παίδων δηλον- 
ἀπεβεσο Β. δέῃ] δέῃ τι Ὁ). ὅ΄οὈ. μένουσι] μέν εἰσὶ 516 5.0.7. Β, 
ἐξίῃ] ἐξαγάγῃ 19. ΠἸπορογὰ8 ιην οἵ βι 1Ὰ Υ88. α. ἐξάρῃ δῖον. ἐξάγει τὴν ἡμ. 
τῆς φυλακῆς ΔΙΆ. τὰς ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει Π).6. εὖ αὰὶ τὰς δ᾽ {.Μ. 
τὰς “ἡμισείας φυλὰς καταλείπει ϑίοῦ., 56α ἡμίσεως ΤηΠΟ., φυλακὰς Δ, ἀΐοΤαῸΘ 
ΟΠΠ1580 τ δηΐθ ἡμισείας, ααοα γυϊσο, δααλίαγ. ἐξάγει μὲν τὴν ἡμισείαν τῆς φυ- 
λακῆς, τὰς δὲ ἡμισείας φυλακὰς καταλείπει ὦ. ΖοπαΓαβ νο]. 1, Ρ. 147 Δ.: Ὅταν 
δὲ ἐπὶ θήραν ἐξήει ὁ βασιλεὺς, ἐξῆγε τῆς μοίρας αὐτῶν τὴν ἐμέτοαν. ἐθήρων δὲ 
κοινῇ, ὅτι συγγενὴς αὐτοῖς ἐδόκει αὐτοῖς (]. αὕτη) ἡ μελέτη τῇ ἀσκήσει τῇ πρὸς τὸν 
πόλεμον. 
ΘΟ. κωλεῷ Νὰ, ΡΥ. 
Β΄} ἀποία ΒΟΙΡ ΠΩ. 

9. φυλακῆς] φυλὰς ῥγερίοῦ 85. 5, ΟὉΪ 
δώδεκα φυλαὶ, 5.12: Αἱ δ᾽ αὖ μένουσαι 
φυλαί. ὅδε πῖο ΠΟῚ 50] τη φυλὰς, 
ΠΌΔΙΩΥΙ5 ὩΘΟΘΒΒΑΥΙΌΆΤΩ, 51 Ρ]ΌΓΑ]15. ρο- 
ὨΪΓΌΓ, ὉΠῚ5 ΘΟ 66 46 πἰλ} 1, ν ΘΓ ΌΤα 
Θἔϊδπη τηδη]θδίο ἀπ Ρ]οχ δη τ 8 οΧ- 
5010 Βουρίαγα, ατ186 οοπ] ποία, αὖ ἢ 
Κκ., 46 οατοῦ. 

φαρέτραν---σάγαριν ΑΠΔ0. 4; 4: τύ: 
Ανδρα ἔ ἔχοντα τόξον Περσικὸν καὶ φα- 
ρέτραν καὶ σάγαριν. ὅΤΕΡΗ. χα ο 
18» Ρ. 734» 46 Ρεγβὶ8 : ̓Οπλίζονται δὲ 
γέρρῳ ῥομβοειδεῖ, παρὰ δὲ τὰς φαρέ- 
τΤρας σαγάρεις ἔχουσι καὶ κοπίδας. 

παλτὰ δύο] Υ͂. δ ΔμΔΡ. 1, 8» 15- 
ἐὰν] [ἢ ἴΟΥΠΩΙΒ ἂν, ἐὰν, ἢν ΧΘηΟ- 

ῬῃΟΠΌΒ ααοαῖιθ ΠΡ] ᾿ἰΐα ναυϊαπί πὶ 
ΟῚ ΒΟ] Τη ἴῃ ΒΙΠρΡῚ1115 Π65 Θου τη δα- 
τηοάστῃ ει ἰονὶβ,. 566 οὔϊδη ΟΠΊΏΪΒ 80 
60 τι5115 [ΌΥΤ]86 ἂν, αἸΔΠΥῚ5 ΠΌΠΟ ἴῃ 
1118. ΠῸΠ ΤηΪΠῸ8 ἔργα ΛΘ Ὀγϑ8 “81 ἴῃ 
ΠΙΌΥῚ5 ΡΙαἰΟὨΪ8, ΔΙΊΘΏ1Ι5 νἹἀθαίαγ, βιοσαΐ 
ὙΠαογ θη ἢν ἰδηίππι οἱ ἐὰν ἀϊχίββο 
ΕΧ οὐ που εμανια 65 ]ΤΩ0}}118. 6Ο]]ΠΡῚ 
ΑἸχῚ δα 165. Βίβθρῃ. ν. ᾽Εὰν Ρ. 4 Α., ἂν 
διαΐθτη ΠΠΌΓΆΤΊΙΒ 6856 ΤΟ] Πα πά ππὶ Ρ. ύ 
Δ. Ιῃ Οὐτοροθαϊο ααϊάθιῃ ΠΠὈΥῸ ΡΥΙΓηῸ 
ααστη {]ρτηΐα ἴθσθ ΠῸΙ ΠΥ ΘηΙ ΘΧΘη- 
ΡΪα ἔουτηδ ἢν, πὸ ν6ὶ αιιδίξπου, ΠΌΥῚΒ 

καὶ δηίθ παρὰ οπη. 1). ροβί φαρέτραν 8.ν.γ1. ἃ. 
κοπίδια ΑΔ... Ὠ1Β] Ὠϊο σπάθη κοπίδα ρΡοί8, οἰϊδπη 5: 12 

ἀφεῖναι ΟΝ. 

κουλεῷ Β.}Ὁ. 

ἕν ἀφεῖναι Ὁ. δ᾽ ἂν] δὲ ἐὰν ΒΟ). 

ἸΏΤΘΥ ἢν οὐ ἐὰν 1η᾽ ΘΓ συ τα ψΑΥΙ ΗΠ θ 18, 
[οΥτηδ6 ἐὰν, 5616] ἰδπξατη ἂν 650 ἴπ οὐ - 
πἰθυ8 τ, 0 πϑ. ἉΠΑΟὔΙ68 1]]δύ πη ΡΙῸ 
ἣν, τἰθοὰς τ, 3». ΜΕ] ΡΓῸ ἐὰν, αὖ τ, 6, τύ, 
ἘὈῚ ῬΙουααὸ ἄνπερ, απ ΠΡ ἀρυά 
Χοπορδομπίθιῃ ἐάνπερ 510 εὖ ἤνπερ, οἵ 
ἴος 'ρ80 Ιοθο, ΌΪ ἐὰν ὅιλοθοουβ, 4αὶ 
ΡῬϑ.110 δηΐθ ἄν τι ρτὸ ἦν τι. ὰϊ αιδη- 
αὐδηὶ ἴῃ 8118 ΧϑηορΠΟ 5 ΒΟΙΙΡΙΒ 
ΠΟῚ Θδ 6 ΠῚ δϑῦ {11011015 [ΟΥ̓ Π186 [65.1- 
ΤΠ ΟΠΪΟΥ ΠῚ πίοι 856 Υϑίϊο, τηο60 ἐὰν 
ῬΓδνδ]θηΐα τηοᾶο ἢν, ἂν ἰδηχθῃ ΟἿη- 
ὨΪΠῚ τη] ηἰπηπτῃ Ὠαοί Πα6] οἱ 800 110 15 
1ρ5185. ργϑϑιαι, ΟΘυϊθυβοιπ ΘΟΠΒ86ῃ- 
Ὁ16Π015 Απδῦ. 1, 5» 3. ἴῃ ἄν τις ΔΙΠβηϑὶ 
9» Ρ' 800 (Ὁ. ΠΟῃ πηδίογθ τη 6858 διοίο- 
ΥἸϊαΐθα ααδτῃ σοαϊοθατη, μῸ05 δαΐθμ ἴῃ 
ΟΠΊΠΙ ΠΟΟ ΤΟΥ ΘἜΠΘΙΘ ΒΘΘΡΙΒΒ1Π16 [4]- 
16γθ δῷ τπιῖῦῷ γθοΐαβϑ γθΥϑ8 616 [ΟΥΤΩΔ5 [Δ }- 
[Π] ΠΟῚ ῬΙΌΓΒ8 ΔΟΟΙονουϊηῦ, ΟἸΧῚ 
Ῥτϑοῖ. δὰ Απδ. Ρ. ν1]. 58564ᾳ. Νοῆ 
ΤΩΪΠ115 ΘΠ ΤΑΪΓΌΓΩ 510 51 1η δᾶ. 6, 6, 
15» ΧΘΒΟΡΠΟΙ τηδ]πουὶῦ ᾿Αγασίαν, ἂν 
φήση;, ῬΙῸ ἢν γε] ἐὰν, φαᾶπι 10. 24; νό- 
μιζε δὲ, ἂν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, οἴ Η. 
2.5.4. τὸ; νῦν δὲ, ἂν ἀφῆτε" 3»9» ΕἸ, 
καὶ νῦν γε, ἂν, ΗΠοΓ. 1: δὲ, ἂν, 86- 
αθηΐθ ΤΠῸΧ δὲ, ἐὰν, ΡΓῸ δ᾽ ἐὰν εἴ γ᾽ 
ἐὰν, ατί ᾿ς δ᾽ ἂν, ῥτὸ δ᾽ ἐὰν, απο εχ 
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Ἁ ," “ “ 3 » Ἂς Ἂν ; [κι 

δὲ δημοσίᾳ τοῦ θηρᾶν ἐπιμέλονται, καὶ βασιλεὺς ὥσπερ 
ἈΝ Ὁ 7 ε 7’ 3 » ἴω Ν » 7 “ “Ὁ 

καὶ ἐν πολέμῳ ἡγεμὼν ἐστιν αὐτοῖς καὶ αὐτὸς τε θηρᾷ καὶ 
- δ᾽, » 7, σ“ Ὁ - σ 3 ΄ 

τῶν ἄλλων ἐπιμέλεται ὅπως ἂν θηρῶσιν, ὅτι ἀληθεστατὴ 
΄ σι 5 ν 7 σι ἈΝ Ν 7] 

αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. 
Ν. Ἀ Ἁ ἘΑΑΛΟΝΝ κα 5.4.7 νὰ “ Ν ᾿ δ᾽ 

καὶ γὰρ πρῷ ἀνίστασθαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀν- 
᾽ὔ ᾽, αὴ «Ὗ ς , Ν 7 5 74 

έχεσθαι, γυμνάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις, ἀνάγκη 
δὴ “- Ψ ΩΝ Δ 

δὲ καὶ τοξζεῦσαι θηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν παραπίπτῃ. 
ἣν Χ Χ Ἁ ᾽ὔ 3 "4 Ἧ “ ω 

καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη θήγεσθαι ὅταν τι τῶν 
» “ Χ ᾿ Υ͂ - Ν 

ἀλκίμων θηρίων ἀνθιστῆται: παίειν μὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ 
ε ΄ "Α ΄, τ Δ, 5 , Υ͂ 

ὁμόσε γιγνόμενον, φυλάξασθαι δὲ τὸ ἐπιφερόμενον ὥστε 
δε ς ΄- “ ,ἷ ΒΩ “- - , 

οὐ ῥάδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ θήρᾳ ἄπεστι τῶν ἐν πολέμῳ 
ῇ 3 κοῦ Χ ᾽ν , “ἤ 57) 

τι παρόντων. ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν θήραν ἄριστον ἔχοντες [11] 
΄σ κ ς ν ΄“ ,»ἍἬ ᾿ σ“ 

πλεῖον μὲν, ὡς τὸ εἰκὸς, τῶν παίδων, τάλλα δὲ ὅμοιον. 
΄“- Ὁ 5 7 “Ὁ "4 “ Ἃ 

καὶ θηρῶντες μὲν οὐκ ἂν ἀριστήσειαν, ἣν δέ τι δεήσῃ ἢ 

10. ἐπιμέλλονται Α. 
ρῶσιν] θηρῷεν 1).α. 

5. 0. Γ΄ 

ἀνάγκη 1). 
ἀνθίσταται Ὁ). 

ΓΛΌΤῚ πρωί. 

ἀνθίστηται Ἀ 

5... Τ' τὴς 
ἄπεστι 5ΤΟΌ. 

τὸ εἰκὸς] εἰκὸς 
μὲν οἵη. Ἀ. 
δεήσῃ] δέῃ Ὁ... 

ΘΙΟΌδΘΟ γοϑῦψαϊ, Ἰἀθηηητια ἔδοϊ θη 1 
Ῥαΐο Ἰοοῖβ οπληῖθτιβ ααϊθιι5 ἂν Βῖν 6 ῬΥῸ 
ἢν Βῖν 6 ΡΙῸ ἐὰν ΠΌΤΑΤΡΙ ᾿ππ]ουτιηΐ Χο- 
ΠΟΡΒΠΟΠΊ]. 

1Ο. ἐπιμέλονται---ἐπιμελεῖται]͵ 1)6 
[0] 6 πα ἀρ Χοπορῃοηίθιη ἴουπιᾶ 
σοπίαοία ν. ῥγθοῖ. δὰ Απαῦ. Ῥ. χῇ]. 
ΝΊΠΙ]Ο Ρ]τ5. ρα οπάπιτη νἹαθίι οχ- 
ΘΠ10118 Ρ]δίο]ο15, αὖ ἢϊς ααοααθ Ὀὰ- 
Υυΐοηα ἰδηπιΠη τιδ115 510, δὕϊαιη δρπα 
ΓΜ αογ ἀἸἀθπὴ ἴῃ 110 }18 ΠΟΠΏ111118 ἴῃ 
ΔΙΓΘΙ Δ ΠῚ τηϊίαΐα, τιῦ ΒροΡΙββίπιθ 'η Χο- 
ΠΟΡΠΟΠΐθ]8, ΡΘῚ ΟΥὙΤΟρ τ αυϊάθτη 
510 πῦ νε] Α. εὐ (ἁ., τη]ΐο βθριιβ Ὁ. 
οὔ 111 1πίου 88 αἸἰβοσθρεπί. Υ'. αἰοῖα δᾶ 
Π68. ϑίθρμδηι. Μαχίτηθ νϑσοὸ ᾿πῆη]- 
ντιπι ΘΧΡΟΪΘγηῦ ΠΟΤῚ], αἱ εἾὰ8. οἱ 
ἴῃ Ογτορδοαϊα ρϑιιοα το]ϊοΐα βἰηΐ ὃχ- 
ΘΙΏΡΙΑ ἴῃ τηθ]]ουῖθιι5, νοὶ αῦ 4, 5.» 20, 
ἸΌΝ πε; 2. 20.) εἴ ἀρια 81105 ῬΘΙΤΆΓα 
81η0 νϑϑυρία, τπὖ αἸΧῚ δα ΞΓΘΡΗ. 

αὕτη] ΑΥΙΟΌΪα5. ἴα ΠΡτὶΒ Χβη, εὐ 
ΛΟΙΠΟῚ ΟΠ. ΏἾθ 118 ̓ πίθγροβίίτιβ δὲ τορο- 

ἢ οἵη. 1).α 

αὐτοῖς ἐστι 1)... 5ίον. 
αὐτοῖς οἵη. ἃ. 

ἢϊο πιρ΄. Τ. (τ)ὶ τὸ θηρᾶν πρὸς τὸ πολεμεῖν. 
ψύχει--- θάλπει (ἀ. ΘΟΥῪ. 8.0. Τ΄ 

θήγεσθαι] θάλπεσθαι Α. Β. ΟἸΏ15850 αποα 10. α. δα. ἐν τῇ θήρᾳ. 
μὲν 1 1. (., ροβῦ γὰρ 1). 

οτη. ., δεῖ 1)., αὶ] δήπου ΡΥ., 564 δεῖπου ΟΘΟΥΥ. 
ἐπιφερόμενον) θηρίον 5.ν.τ. Ἀ. 
ἐν τῇ θήρᾳ τί ἄπεστι 1).α.Μ. 

ΤΙ. ἐπὶ τὴν θήραν] ἐν τῇ θήρᾳ 1). θυ σοσν, ἡπ πιαειδι ἱεχία. 
. καὶ εἰκότως ὅ00., 4] οἵη. τῶν. 

Τλυυὶ ἀ ἀριστήσαιεν, 5668 ἀριστησ ἴῃ γ88. α. 

ΤΡ] ἐπιμελεῖται. θη- 
εἶναι Ῥοβύ πόλεμον 1).6., Φαοττιτη 
αὕτῃ 10. τῶν] πραγμάτων ἘΣ 

ἀνάγκη δὲ] 

δήπου 
ὁμόσε) ἦτοι κατ᾽ εὐθεῖαν 

τι--ἄπεστι] τί ἐν τῇ θήρᾳ ὃ 
τῷ δηΐθ πολέμῳ οπη. 1).α. 

πλέον ΞΟ. 
τἄλλα ἈΑ.Β. ̓ ΒΌΘΡΙΤΙΒ. 

δέ τι] μή τι Α.Β. 

{ἰἴτ|8 ἃ Ζοπαα Ἃο]θητι5 νἱἀοίαγ, πἴ 
ΟὐΟτππιοηΐ. 4. ύ, τρ : Νομίζων ταύτην 
τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου, 0] ΘΧΡαηχὶ 
ΟὑΤη ΟΟΓΔΘ, ΒΘΘΡ᾿ ΒΒ: Π|6 85 ροϑί οὗτος 
ΔὉ ΠΌΥΔΙ15 Ἰη οΥροβιθαμῃ, νοΐ Η, ατ. 
Ἴ. 1, 44, ἰηῖτα 8, 7. 24ὥ. (ΙΒ 
Θδ8πὶ ς ὙΘΏΔΙΟΠΒ ἰπῦα 8. 15.580: 
Ταύτην ἡγούμενος ἀρίστην ἄσκησιν πο- 
λεμικῶν εἶναι. ΟΟὐγῃρρ. 12, 1 8666.» 
010 ἔπροΝ ΟΥ. , γ0 1: 17 Ὁ. 122 
πρῷ] . δα 1,4, τό. Οοηΐ. δαΐοτη 

οαπὶ ἦἶ5 (οοπ. ἘΣ 
θήγεσθαι]} Ἰηΐνᾶ 2.1,12: ᾿Θήγειν τὸ 

φρόνημα" ὁ; 3: 38: Ὃ τὴν λόγχην 
ἀκουῶν ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι παρα- 
κονᾷ. αὖ ἴὴ Εἴςοη. 21, 3, ἀκονᾶν τὰς 
ψυχάς. ῬΕΡΗ. 

11. ὡς τὸ εἰκὸς] 516 ΑἸ]. 3,1, 21; 
Αρθ5. 2, 31, δ 8110], 564. 5θθ 06 δἰ πὴ 
ὡς εἰκός. 

ἀριστήσαιεν] ΕΠ 8] [ΟΥΤΩΪΒ. ΟΡίΔΕνΙ 
ΒΙΠΡΊΙ]ΑΤΙΒ ἴῃ αἰς οὖ αὐ ῬΙῸ εἰας 6δἷ εἰε 
ΒΕΘΡΘ τἰιδῖι18 εὖ ΧρΠΟΡΠΟΠ, ΡὈ]1γ8]}18 
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[χά ΄- ἋΟ  ἐ “ 

θηρίου ἕνεκα ἐπικαταμεῖναι ἢ ἄλλως ἐθελήσωσι διατρῖψαι 
Χ Ῥ ον χω Ψ, δ « 

περὶ τὴν θηραν, τὸ ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὕστε- 
ραίαν αὖ θηρῶσι μέχρι δείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ 
ἡμέρα λογίζονται, ὕ ὅτι μιᾶς ἡμέρας. σίτον δαπανῶσι. τοῦτο 
δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθίζεσθαι ἕνεκα, ἵν᾿ ἐάν τι καὶ ἐν πολέμῳ 

’ὔ ’ ω “ Μ ἃ ων 57 

δεηση: δύνωνται τοῦτο ποιεῖν. καὶ ὄψον δὲ τοῦτο ἐχουσιν 
ς ΄“-“ ΟΝ Ἂ 3 Ν ΄ Ν ἉἝ 

οἱ τηλικοῦτοι ὅ τι ἂν θηράσωσιν" εἰ δὲ μη, τὸ κάρδαμον. 
5 7 » Ν ΕΥΣ ἋἊ 5 7 » “ ἉΦ 7 

εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅταν κάρδαμον 
΄ 57 ἊΣ ΟΝ - 7 Ἃ , 5 - “ Ω͂ 

μόνον ἐχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ 
, » ἴω [2 ΄“ ΕῚ 

πίνωσιν, ἀναμνησθήτω πῶς μὲν ἡδὺ μᾶζα καὶ ἄρτος πει- 
΄σ΄ ΄ ΄ι Ἁ ε Ἁ δ ΄“ ΩΣ ᾽ 3 53 

τῷ νῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ πιεῖν διψῶντι. αἱ δ᾽ αὖἰ152] 
Ξ ἴω ’ὔὕ 2᾽ 

μένουσαι φυλαὶ διατρίβουσι μελετῶσαι τὰ τε ἄλλα 
“- δ᾽ 2) ᾿ 7 ν 3 " Ν 

παῖδες ὄντες ἔμαθον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ δια- 
᾽ ΄. Χ 5 ψ, ἴω Ἀνὰν Χ Ν 

γωνιζόμενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ 

ἐθελήσωσι Δ. θελήσωσι 1. ἐθελήσωσιν Ἶλ., αὰ] ἸΠΟΧ ἐνδιατρίψαι, αο]θίο 
ἐν οὗ 8.Υ. Γ΄. βραδύναι. βουληθῶσι 1).α. 
τὴν ὑστέραν Α. τὴν αὔριον 85.ν.τ. Ἀ. 
5ιοῦ. 

τὸ] τὸ οὖν Α. τὸ γοῦν Ἀ. 
αὖ οτὰ. Α.Κ. τούτω τὼ ἡμέρα 

τούτω (86 ὠ [οΥῦ. 6ΟΥΓ.) τὰ ἡμέρα (ρΓ. ἥμερα) 1. τὼ ἡμέρα, 568 
568 αἱ ΘΙ ΔΒΌΤΩ Δ]]αυ]α ν] ἀθαΐτιν ΒΌΡΘΓ α, 6. 8118, ΤΩ. 8. Υ. τούτω οὐ τηρ. ἵ. τὰ ἡ- 
μέρα α. τούτῳ τῷ ἡμέρα Κα. οί αα] ἡμέραΐ Μ. τούτω τὼ ἡμέραι, 568 ας ΒΌΡΘΓ 
τω τὼ εὖ ρα 8]18 Π1.. ὄαὐ Παΐ τούτας, ἴ,. ταύτας τὰς ἡμέρας Α.1]. τὰς ἡμέρας ταύ- 
τας ΖομαΙδΒ. 
ἐάν τι 1)... εἴ αὶ ἄν ΘοὉ. 
ῬΓ. ἔχωσιν] ἐσθίωσιν ϑἴοὈ. 
αεϊε ΒΕ. 
ἡδὺ οἴῃ. Α. 
μοῦ σν ΡΓ. Ὁ. ΘΟ, 5. ν.γ. 
λακαί. 
οἵ σαι 8.0. ἐμάνθανον ϑῖῇοὈ. 

ἰΔτηθη 1 αἰὲν ΘΧΘΙΏΡ]ἃ οτηηΐδ ἔθ 8 8160 
Βαηΐ 1πσοτίδ αὖ ΠΟτΥοτγΆτη Ὠἰϊς ἰὴ ἀριστή- 
σαιεν ΘΟΠΒΘΗΒΙΪ ΠΟῺ Ρ]115 ΘΠ τὴ 
ν᾽ ἀθααῦ υδτη ἃρυὰ Ἰ)επηοϑί!. ρ. 
1257. 10, 0Ὁ] ἀριστήσειαν ΤἸΟΉΥ 5118 
ψΟ]. 6, Ρ. 987. 5. δ δογαπάρθιη οἵ 
ϑυϊάοθο ν. Ὑποπέμψαιεν ἴῃ Πος, ΑΠΑΌ. 
2: 4 22; ὍὈΙ Β01π|8 116 1086 δυϊάδβ 
βοΥν μείνειαν, ἴῃ ΠΡ τὶ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙ5 
ἴῃ μείναιεν, μείνοιεν, μένοιεν τητϊιαίμτη, 

βιοαῦ εῖρ. Αἰἤθη. 2, 15» στασιάσαιεν 
ΟΟΠ]ΠηρΊ Τα] οαπὶ στασιάσειαν, 1108 
ἴπ ΐγοα 6. ΘΟΠΒΘΗ ΓΙ ΘΗΓθι18, 4] 8110] 
58606 1η6 1 αἰτυτηαπιθ νϑυϊδηΐ. 

ἔχωσιν] (ΟἸς. Τιιδα. 5», 234, 99: “Χε- 
ΠΟΡΒΟπ Ῥούβαβ πθραῦ δ Ῥᾷπθπι. 8 ἢ]- 
θεγα αυϊάχιδιη ργοῖαυ παβίατί 1, 
οοηΐεγ ΒίΘρΗ., ΡΥ ΘΙαίαχαΒ, ΔΠΟΘ 
ΟΡ. ἐσθίωσιν, υἱ Βθαυλίαῦ 1 πίνωσιν. 

ἀναμνησθήτω πῶς ἡδύ] πῶς οὕτὴ δ6- 

ἕνεκεν ἴὰ., 56α εν ἴῃ 110... ΡΥ. α. 
53... Α. οἵ ο ἴῃ 1Ὸ. Ἀ. 

ἀειδῶς ἸΆ. ργ. 
μὲν ἡδὺ Α.Ε. δον. ἡδὺ μὲν .Ὁ. 

πιεῖν διψῶντι Δ.Ε. δον. διψῶντι πιεῖν 1).α. 
φυλαὶ] αι ἴῃ τὰϑ. (α., ΡΥ. [ογτίαββθ φυ- 

διατρίβουσι] «ἴῃ τα5. α.; ΡΥ. ἰοτίδββϑ --σαι, αὖ Ἀ.. 5.0.» 4] μελετῶσι 
καὶ αῃΐθ διαγ. Ομ]. [). 

ἵν᾽ ἐάν τι καὶ Α.Β. ἵνα καὶ 
εἰ δέ] ἢν δέ Ἐ. 

ὕδωρ] ἔχωσι ροϑύ μος 
ΡΥ] μάζα. φαγεῖν 5.ν. 10. 

12. με- 

Ἶδοίῖνο νϑ] δάνθυ 10 σοπ] απούπΊ, ΠΟΙ 
αὖ ὡς ΟἸΠΔ 050 ΘΟΠ]ΠΏρΡΊΓαΥ Δαν 10 
γ6] δα]θείϊνο οἵ δϑί φιαηι, 504 δᾶ 
τοΐατη βθη θηξδτη Γαίου ϑ νου ΘΠ Π1- 
488 δδὲ μή. ΑΠΔΡ. 7, 7; 27: Ἴθι δὴ 
ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε κατα- 
πρᾶξαι ἃ νῦν καταστρεψάμενος. ἔχεις. 
Οὐιτημηθηΐ. 4. 2, 23: Νῦν δὲ πῶς οἴει 
με ἀθύμως ἔχειν; «υ]ϊδαππιβ Τὰριβί. 6: 
Οἶσθα πῶς εἰμι βραδύς. 

ἡδὺ] Τιοοἱ βϑηϊθηϊζδμη οχρυθβϑιὺ Α- 
ΓΠπΘηδϑθιιβ 4, Ρ. 15] ἃ. ΒΟῊΝ, ὅὁκ 
αυοα ρΡοϑαυϊῦ μᾶζαν καὶ κάρδαμα, 46. 60 
ΤΩ 1]18 αἸβραίΐαῦ Οθρἢ., τθοΐθαθθ 8η1- 
τηδανογῦ ἄρτον ΘΟΙΏΡΘΓΔΗΟῚ σδιι888 
Ροϑβύ μᾶζαν τηθΙΠΟΥ ΤΥ], ΟὉἹ ΔηϊΘροΠδίαΣ 
Ψ6] 1 Ῥτου. ἀγαθὴ καὶ μᾶζα μετ᾽ ἄρτον. 
Οοηῖ. 6, 5, 28. Κάρδαμα ααΐειι Α- 
ὉΠΘΠδΟι ΠῚ ΘΧχ ῬΥοθοΘαθηθ 8. 1ὨΓ]1556 
γιά Π αὐ ΙΠΒοη. 
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᾿ 7 3 χω 5 ὩΣ 9. ἍἋ 

δημόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἀθλα προτίθεται: ἐν ἡ δ᾽ ἂν 
σι ΄ ΄- ὯΝ 7 

τῶν φυλῶν πλεῖστοι ὦσι δαημονέστατοι καὶ ἀνδρικώτατοι 
7] ΄ ς ἴω ΄ 

καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολῖται καὶ τιμῶσιν οὐ 
, Χ π 5 - Ν Ψ δ 

μόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅστις αὐτοὺς 
΄“- 2) » 7 ΄ Ἂν ΄- 7] “ 

παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ τοῖς μένουσι τῶν 
ἐφήβων αἱ ἀρχαὶ, ἦν τι ἢ φρουρῆσαι. δεήσῃ ἢ κακούργους 
ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδραμεῖν ἢ ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος 

τε καὶ τάχους ἔργα ἐστί. ταῦτα μὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράτ- 
» Ν Ἁ Ν ὕ'7 ν᾽ » 5“. 

τουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκα ἐτὴ διατελέσωσιν, ἐξέρχονται 
13 εἰς τοὺς. τελείους ἄνδρας. ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι. χρόνου [127 

οὗτοι αὖ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μεν 
ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, 
327) 7] «ε ᾿ ΄σι σ΄ “ ͵ ΒΥ 35, ἣν τι δέῃ ὑπέρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδὴ ἔργα 
3 Ν ΡΣ ΕΑ 7 ΝΟ 7] Ἂ Ψ 7, 

ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων. ἢν δέ που δέῃ στρατεύεσθαι, τόξα 
Ά ε ο "ὕ Ἂ Ν 

μέν οἱ οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ 
στρατεύονται, τὰ δ ἀγχέμαχα ὄπλα καλούμενα, θώρακά 
τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ, οἷόνπερ 
γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ 

δημόσια]. τῶν φυλῶν Δ... φυλῇ 1).α. Βῖοθ. ἀνδρειότατοι Ἐ.. Ργ,, αὖ νἱ- 
ἀοίαν. καὶ εὐπ. Ἰὴ τηρ. τ. ἃ. νῦν 8. ν. Γ΄ (ἃ, οἵη. Κα. 1. ὅστις αὐτοὺς παῖδας 
ὄντας ἐπαίδευσε ᾿λ. οἵ 4] ἐπαίδευσεν Δ, :. οἱ (ἀ. ΘΟΥΤ. Γ.» 4] ΡΓ. αὐτοὺς, οἵ παῖδας 
ὄντας ἐπαίδευσαν, αἱ ᾿,. ὅστις παῖδας ὄντας αὐτοὺς ἐπαίδευσε ΘΙΘΒ, μένουσι τῶν] 
μένουσιν 1). ἀρχαὶ] πᾶσαι δα. ϑίοὈ. οΧ 5. 12. ρ.] φρυ  Ν. δε- 
ήσῃ] δέῃ Ἀ. σΓΟΡ. κακούργους] ουρ ἴῃ 1π|. 1). ἄλλο τι] ἄλλα ΘΟ. 
ἰσχύος τε καὶ τάχους .. σ. Μ. ἰσχύος ἢ τάχους ἄλλα Α. οἱ 4] ἢ ἴῃ 11. οὐ τά- 
χους 8.0. Τ΄. Β. τάχους καὶ ἰσχύος ΘΙΟΡ. τὰ] τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις μ δια- 
τελέσωσιν 1).1.8.. δίο". τελέσωσιν Α.α.Μ. 138. ἐκ τῶν ἐφήβων Ροϑβί 
χρόνου οτη. Ἀ. Ἀ. αὖ] δ᾽ αὖ 1).Β., χαὶ ἀο]60 δ᾽ οὗ τποχ δὲ5 ΡΟΠΙΐ πέντε. 
διάγουσιν ὧδε Α.Β.., αἴ 5.0. ὧδε ΠΑ λελοη α. 5100.» οα͵]ὰ8 Δ. οτὰ. ὧδε, οἵ χαυὶ 
-σιν Ὠ.Κ.Μ. μὲν 8:.ν.1Υ. ΒΝ. 
ΘΙΟΌ. ἤδη οἵα. Α. 
δεήσῃ 1).α. παιδευόμενοι ϑίοῦὈ. 
10. καλούμενα] α ΠΟΥ. 10. 
ΟΡ. ΖοπαΓΆΒ. 

12. εὐπιστότατοι]) 1)6 Βοη!ρίτμια ΡΘΓ 
ει, αἰ ἀπιστεῖν ΑἸοϊζΙ οἱ ἀπιστία, ρΡοϑβί 
ἄτα. Ῥουΐαιη οὖ ιήδρῃμαηαπι, (αὶ 
γϑοῖθ στϑραάϊανιὶ ΓΘΟμΟΪαν} εἰ ᾿ηΐδ- 
ΤΘΏ 18 ΟΡΙΠΙΟΏΘΙΏ, Υ. δ] οἸτοπαγ. δᾶ 
ΗἩετγοάοί. 6, τοϑ. 

λῃστὰς δφοδβαβεῖν (σγϑιι οοτηρτο- 
Βθημάθτθ ν6] ἔπριθηΐθη ΤΘΡΥΘΠΘΠ 616 
Ἰη ογργθίαϊαῦ Βιάαιβ Οὐοιηπηοηί. Ὅν 
3280. ῬΟΒ5815 θὐϊδπῃ Ἰη οΥΡυθῖα τὶ Οσγϑα 
ΒΆΒΘΟΕΙ οὐ ρυθοπάθυο. ΤΌ ΡΗ ΓΠ68. 

Ὑποτρέχω Ρ. 450 Α. Ἐδί μοί 

ἢν] ἐάν ὅίοῦ. 

ἢν] ἐὰν 500. 

τε οἵῃ. Δ.Ε. 

ὑπὲρ Α.1.Ἀ. περὶ Ὠ.α. 
δὲ] δὴ Ὁ. δέῃ ΔΑ. Ε. 5100. 

ἀγχίμαχα [ογίδββθ Ὡ. Ρ᾽". αὰὶϊ ε ἴῃ 
οἵόνπερ---ἔχοντες ΟΙΗ. 

ἀηίθα πὶ δαξαρταηΐ 5110 1.6 οὐ ΡΥϑον Υ- 
ἴ6Γ6. 

τὰ δέκα] Τη{6]]. τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις 
δέκα, αὔτ, 5,4. ΤΕΡΗ. Ἀδβρὶ οἱ 5. 9. 

ἄλλο τ Ἐδίουταν δᾶ δεήσῃ. 
δυναμένων) Ι. 9. ἀκμαζόντων, πί 

ΡΙα. Μογ. Ῥ. 7904 Ὁ.: ᾿Ακμάζων καὶ δυ- 
νάμενος ἀνήρ. θ)η᾽7ὸ ΟἾν. ον. 27, ΟΝ Σ 
Ρ. 520: Εἰ γένοιτο ἀδύνατος ἐκ δυνα- 
μένου. Θμποά «αάϊίο ἀαίίνο αἸοῖς γ- 
8185 ἢ. 105, 80: Οἱ μὲν οὐκέτι τοῖς 
σώμασιν, οἱ δ᾽ οὔπω δυνάμενοι, οἵ 4110}, 



:185.1. ΟΆΡΟΙΕ 1ὅ 

ζΖ Ν ε 5 - Ν “ » ᾿ " κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τούτων καθίστανται 
Ν ε “ 7] ’ 5 Ἂ Ἂϊ ἐν Ἷφ ΄ς 

πλὴν οἱ τῶν παίδων διδασκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ 
5 Ε ΄ , ᾿ Ἂ Ὁ α΄ 
εἴκοσιν ἐτη διατελέσωσιν, εἴησαν μὲν ἂν οὗτοι πλεῖον τι 

ἐῴ ΩΝ ν Γ: 5᾽ Ἂ ΄σ ᾿ 7 Ἁ 

γεγονότες ἢ τὰ πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς" ἐξέρχονται δὲ 
“ Χ ,ὔ , Ν ’ 

τηνικαῦτα εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τε καὶ καλουμένους. 
“" ἷφ» 7 δὴ ᾽ γ᾽ 32, ρ 

14 οἱ δ᾽ αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς [τ4] 
“ 3 7 ᾿ς Ἄ Ἃ, δῇ 

ἑαυτῶν, οἴκοι δὲ μένοντες δικάζουσι τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια 
΄ὕ ΄, Ὄ Χ Ὰ Ὄ 

πάντα. καὶ θανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι, καὶ τὰς ἀρχὰς οὗτοι 
Ια « ΄- 2, ΝΟ 7 Ἃ 3 ΄ 

πάσας αἱροῦνται" καὶ ἢν τις ἢ ἐν ἐφήβοις ἢ ἐν τελείοις 
» ΄ 3 ) - 7 7 Ἁ ε , 

ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τῶῦ νομίμων, φαίνουσι μεν οἱ φυ- 
ἰχ4 ἴω 5᾽ὕ ’ ς ᾿ ᾿ὴ 

λαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενος, οἱ δὲ γεραί- 
3 ,» » ἦν « Α » Ν 3, 

τεροι ἀκούσαντες ἐκκρίνουσιν᾽ ὁ δὲ ἐκκριθεὶς ἄτιμος δια- 
ἴω Ἂς ὁ Ἶ 

τελεῖ τὸν λοιπὸν βίον. 
Ψ ἅ ᾽ὔ “ - ε “ 7 

ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇῃ πᾶσα ἢ Περσῶν πολιτεία, 
μικρὸν ἐπάνειμι: νῦν γὰρ ἐν ̓ βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη διὰ 
τὰ προειρημένα. “λέγονται μὲν γὰρ Πέρσαι ἀμφὶ τὰς δώ- 
δεκα μυριάδας εἶναι: τούτων δ᾽ οὐδεὶς ἀπελήλαται νόμῳ 

15 [15] 

καὶ αἱ οἵη. Ὁ. καθίστανται γίνονται 8. Υ. τ. Ἀ. εἴκοσι Α.Ὁ. 
Α.Β. ργ. πλεῖόν τι Δ. Β. πλεῖον ἢ).Ὁ.Μ. πλέον δίοὈ. Ὑ: ἢ τὰ π. ἔτη 
Α.Ι. οἵ βἰπο τὰ 1. ἢ π. ἔτη γ. 1)... Βίοῦ. 14. ἑαυτῶν] αὐτῶν δίοϊ). τά 
τε κοινὰ καὶ ῥάδια πάντα Α. εἴ 4] τὰ ἴδια Ἀ. βδοἀθι αι ΟΥ̓ΪΠΘ Ζομδγαβ. πάντα 
Ροϑί κοινὰ 1).(6. Β5[00. θανάτου] κρίσεις Ἀ. ΒΕ. 1. ὙΡμε αν πάσας ὅίοῦ. 
ἐκλέγονται πιῆίαι, ἀν; ἤν] ἐάν ϑο!. ἢ Ρεῖὰβ οτὰ. ).Ὁ. ἐλλίπῃ 
Ψαπί. ἐλλείπει Ἐ., 56α ]Ὁ. ἴῃ ἡ πιαΐδη8, ἐκλίπῃ α., αἱ] 8. ᾿ γἰ αὐτ αυ]α 81- 
ΤῊ116 1. Χ, Κα. Μ. ἐκλείπῃ ΔΑ. δίον. Α. ἐπιλείπῃ Ὁ. ἐκφαίνουσι 1). 
Ἐ ΌΧΤΙ, δυτε. ΕΒ. ἕκαστον Ὠ.Ὁ. Βέ00. ὁ βουλόμενος] οἱ βουλόμενοι 
α. ργ., υὖὐ νΙαἀοίυγ. ἐκκρίνουσιν) ἐκχωρίζουσιν Ἀ.. 8.ν.01΄. διατελεῖ τὸν 
λοιπὸν βίον Ἐν. οἷ, χυὶ λοιπὸν 5. ν.». Δ. Θοἀθηημαιθ ΟΥ̓ η6 ΖΟΠδΙδΒ. τὸν λοιπὸν 
βίον διατελεῖ 1).(. 15. ἡ οι. ΑΔ... εγαβιῦ ἔοσο Ὁ). ν Ῥοβύ γὰρ 1). 
δηλωθεῖεν [οτίαβ86 1). ΡΓ.» τὖῷ Β. δηλωθῇ ργ., ἰογίαθ86 Ἀ. μὲν οἴη. Δ. 

ἂν ΟΠ]. 

Ἐϑὶ ἀγχέμαχα)] ΙΪῃ 5ἰοῦτθοὶ ἄγχιμα 
ἴογίαβϑο ἀ ἀγχίμαχα Ἰαΐεϊ Ὦϊο οὐ 7, 4, 18» 
τι ἀγχίνους οὕ Βῖγ1116 ἀἸοιιηΐαν. ΞΟΗΝ, 
1)6 ταϊγα Ὀ}}1} ΘΟΏΒΘΗΒιι σὙΔΙΏΤΠ ΔΙ ΟΟΤ ΠΩ 
ἸῺ ἰπθπ]ο ε ῬΙῸ ε, ΠυδΙηνΙ5. ΠῸ]]85 
ῬΙΟΡανοσὶῦ ἀγχεμαχητὴς, ν. ΤΟΌΘΟΚ. 
δα ΡὨΓΥΗ. Ῥ. 685. 

οἱόνπερ γράφονται] ἸΒΟΠΘΙα5. δα 
Ὦρα νϑυρα δα βουρβοναῦ : 51 νοῦθᾶ ρθ- 
ΠῸ]1η8, ὨΘΩ 116 ἃ ΕΥ̓ ΔΙη Πιδί1615 Δ ἀβουιρίδ. 
5ΌΟΗΝ, Οἱ πηι δίοθεοιβ εὐ Ζο- 
ὨΔΤΆΒ: δίημιθ ΘΔ η81 ΧΘΠΟρΡΠΟΙ οο- 
Βἰζατοῦ Ῥϑυϑαθ ἴῃ ΡγΌ]ο Μδιαιποηΐο 
ΡῬΙοἴοβ ἴῃ βίοα ΡΌ.1]6, ἰδίηθη ΠΟ ογαΐ 
αυοα δα] 8, 4Ὁ] οἰϊαὰ ὙἸΥΟΒ 
50606 νἹἸδδθηΐ, 16 ἀοῃηοηβίγαγθί. 

μάχαιραν] Θαρτα 5. 0. σἄγαριν νο- 

οαΥ, ααοἀ νοσαθυ]αμη οἰϊαπὶ ἢ. ]. 

τοϑύιαι νὰ] ὙΥ̓γυθηδο,. ὅ16 1ου τη 
2. "15:05 6 4.2. 25. ΒΘ ον τ αθδομας 
χαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν τῇ δεξιᾷ. ΝΙΏΙ 
Ἰριαν πονδηάαπη οθηβθθο. 5ΟΗΝ, 
Οοηῖ. 46 ἢῖ5 Ῥϑυβαγιαμη ΡαρΊΟὨΙθι8, 
405 Οτεθοὶ ἀκινάκας αἀἰουηΐ, ον Ροτ- 
[6Γ. Τγαυοῖς ἴῃ (ἀοογγία, ᾿ογϑβῖα δίς. 
ν0]. τ, Ρ. 506. Χερη. Κα. 12, τι: Ὡς δὲ 
τοὺς ἐναντίους βλάπτειν, μάχαιραν μὲν 
μᾶλλον ἢ ἢ ξίφος ἐπαινοῦμεν. ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 
γὰρ ὄντι τῷ ἱππεῖ κοπίδος μᾶλλον ἡ 
πληγὴ ἢ ξίφους ἀ ἀρκέσει. 

καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι] ϑῖσαθο 15) 
Ρ. 784: Στρατεύουσι δὲ καὶ ἄρχουσιν 
τ εἴκοσιν ἐτῶν ἕως πεντήκοντα πεζοί 
τε καὶ ἱππεῖς. ΞΟΗΝ. 

15. δώδεκα] πῆς 6856. ΠῸΠΊΘΥΠΠ 
ΘΌΠΠ15 ΡΑΒαυρδἀδυατη 868 ὁμοτίμων 1π- 
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΄ τον 39 “- 3 3. 5) ων ’ "Α εἶ 

τιμῶν καὶ ἀρχῶν, ἀλλ᾽ ἔξεστι πᾶσι Πέρσαις πέμπειν τοὺς 
[. “- ΄ : δ Ν “- 4 χω 

εαυτῶν παῖδας εἰς τὰ κοινὰ τῆς δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν δυνάμενοι τρέφειν τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέμ- 
πουσιν, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι οὐ πέμπουσιν. οἱ δ᾽ ἂν παι- 
δευθῶσι παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς 
5 “ ΞῚ Ὰ ᾽ “- Ἂ. δ - 

ἐν τοῖς ἐφήβοις νεανισκεύεσθαι, τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευθεῖσιν 
“ 3 ΕΝ ἃ » ἊΝ Ὁ Σ ἘΣ “ » Ζ ᾽ν 

οὕτως οὐκ ἔξεστιν. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφήβοις διατελέ- 
3 ὕ, ΄σ 32) ᾿ Ν 

σωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες, ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους 
“7 Υ͂ Ἂς “ “ ἃ 

ἄνδρας συναλίζεσθαι καὶ ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν, οἱ δ᾽ 
ἋΧ Ἂ Ἷ 5 “ Ξ “ 

ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς 
᾿ » ἃ 3 Ο 53 3 ΄ι 

τοὺς τελείους. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται 
3 “ Ὁ “ “ 

ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν 
ΤΌΝ. 7 εἶ ΄ὔ κ π᾿ ᾿ ,ὔ 7, 

δὴ οἱ γεραίτεροι διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες καθί- 
Ν «ς ͵ [σ᾽ » Ἔ ΄“- 

στανταῖι" καὶ ἢ πολιτεία αὕτη ἐστὶν ἡ Περσῶν καὶ ἡ ἐπι- 
16 μέλεια αὕτη, ἢ οἴονται χρώμενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. καὶ 

νῦν δὲ ἔτι ἐμμένει μαρτύρια καὶ τῆς μετρίας διαίτης αὐτῶν 
[16] 

πᾶσι οτη. Ἀ. διδασκαλίας δίκαια 1). καιοσύνης ἴῃ τὰᾶϑβ. α. παῖδας] 
ἑαυτῶν παῖδας ϑίοΟὈ. οἱ δὲ---πέμπουσιν οἴη. 19). οὐ ἴῃ τὰϑ. ἃ. οὐ ὃ 
ἂν] οἱ ἴῃ 11Ὁ., ΡΥ. οἷσι, οἴ αὖ ροϑί ἂν 5. ν. Υ. ΒΗ. ἵνα Θ'ἴ00. νεανισκεύεσθαι 
οἰδαί ῬΟ]]Χ 2, 20. νεανιεύεσθαι (ἃ. ΠΟΥ̓Γ. τη". Τ. συναυλ. Ἀ:6.Ἡ. οἱ δ᾽ 
ἂν μὴ διαγένωνται ἐ ἐν τοῖς ἐφήβοις 1). ἃ. Μ. οἱ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς παισὶ μὴ διατελέ- 
σωσιν ἢ ἐν τοῖς ἐφήβοις Α. Β., 4ὰϊ] ργ. ἐφήβοις ΡγῸ παισὶ, οὐ 4] διαγένωνται 
5100. εἰσέρχονται Ἀ. Ἐ. ε ἔρχονται . α.Μ. 5.05}. οὕτως. ἦν. δὴ ΟΠ. 
Ἀ. διεληλ. 500. πολιτεία αὕτη ἡ Α.6.ΆΕ. πολιτεία αὕτη ἐστὶν ἡ περ- 
σῶν καὶ ἐπιμέλεια αὕτη ἡ 10. Μ. ἐστιν ἡ περσῶν καὶ ἡ ἐπιμέλεια αὕτη Δα αι! ἃ. 
ΤηΡ΄. Υ. οἴονται) ε8.αι. Α. οἵδ.ν. οὗ τ υτη 566. χ ἀπιοία ̓ αοάδτῃ ΠΟΙ] ηρῚΌ 
Ὁ. τό. μαρτύρια Ἀ. μαρτυρια 5ῖπ6 δοσοηπίι 1). ἢ. μαρτυρία ἃ. 

(6 Ῥουβϑαβ, ΠΟῚ ὉΠΙν  Υβ98 ΠΔ[ΙΟΏ]8, 66η- 
βεΐί Ἡβθοιθη Τ]ὶἄθθη εἴο. νο]. 2, Ρ. 428. 
ΣΟΗΝ. 

ἀργοῦντας) Οἰϊαηΐο5. ΠΠΟΓΑΠΙΓοΥ, νὰ- 
ΟἾΟ85. ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΙΟ ΠΙΘΤΘΠΑΙ νἱοία8 
Πδροΐο. ΧΟΠΟΡΏΟΩ ΟἸΠῚ ἢ ΤΟΙΙΙΠῚ 
7πάϊοῖο {πὰ τη νου θοῦ πιδὰ ΒΕ] η 66 
λακωνίζει. [ςο νι θπ8 ΑὐμΘΠΙΘΠΒ6 ΠῚ 
ἀργίας ΘΟΠ ΘΙ ΠΑΤῚ ἐκέλευσεν ἐπιδεῖξαι 

αὐτῷ τὸν τὴν ἐλευθέριον δίκην ἡττη- 
θέντα, αὐ οϑ0 ἴῃ ΡΙαΙ. ΔΡΟΡΒύΠ. Ρ. 221 
Ο. Ηασς βρθοϊαθαῦ 1 ΟΟΤΡῚ ᾿πϑυπὐαχη 
ἴῃ θα ΡΙαί. ὁ. 24. 1 Ἰρίξαν ἔργον 
διαῦ οριιβ 1Π|}Ό 6 α]6, ἴα ἀργία οἴϊαπι 
ΠΡ γαϊο, οοσπραΐίττη ἴῃ. ΔΟ]ΟΠΙθτι5 10 6- 
ΤΆ] 105. ΑἸΔΟΓ οὐ οοπίτα ἂρ 81105 
Ὁτῶοοβ, διοίο 6 Ἠοβίοάο ΟΡ. 300: 
Ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ἀεργίη δε΄ τ᾽ 
ὄνειδος. 1)86 απο ν. Χρη. (ΟὈΠηπηοθηΐ. 
1. 2, Βύ 5. ᾿Δργίαν ΒἈΡΙΘΠΓ18. ΟἰαΓ 
ῬἈΠΟΒΟΡΕΪ αἰχις Εν. Μεά, 294: αθ 
ΤιΔοο ἀφο 118 [βοοσ, ΒΌΒΙΓ, Ρ. 225 Β. 

Δ] δη. ἰάτηθη Υ. Η. 2, 5, 608 ν6ῃ6- 
ΤηΘηΐΘΓ [ΘΠ] ρΡΟΤῚ. ΡΘΡΘΙΟΙΒ5Θ ΠΟΘΙ] ΠΪ] 116 
Οἰν ΠῚ) ΘΟΠΟΘββΙβθθ. ῥᾳστωνεύειν μηδὲ 
ῥᾳθυμεῖν: 5011οοῦ Ποὺ ογαῦ π1}1]} 
ΑΡΌΓΘ, {Ππ4 Π1] 106 Υ81185 ΟΡΘΥῚΒ ἈρΡΘΓΘ. 
Ιάθπὴ 10, 14, ΒΟΟΓαΙ5. αἸοί πη γοίοτί 
ὅτι ἡ ἀργία ἀδελφὴ τῆς ἐλευθερίας ἐστί. 
Μδυθ 4115 12, 4, ἱπρθηπᾶτῃ ὈΙρΥ 18 ΠῈ 
αἰχῖι. ΥΤΤΕΝΒ.: 

καλῶν] Οοηΐ. 8, 7, 6. 
μεανέσκείει δυο Ψανοηίιξθη ὑγλη8- 

Ισθῦθ; νεανιεύεσθαι, Ἰπνοη, 6 Ρ]0- 
ΥἹδῖ. Υ. ὦ ΦῬΙΙΜΟΥ, ΡΥ 5: 
ὟΣ ΤΙῈΝ Β. 

καὶ ἡ πολιτεία αὕτη ] Μο]δϑβέτιπη 
ἀαρ]Ὲχ αὕτη, ΠΌΠΟΙ ΠῚ ῬΥ]Ὲ8 ἴδοϊΐο 46- 
Ἰονὶΐ ΟΠ ΠΘΙ ΄θυα8,. ΒαΒΡΘοίαΠη [αοὶΐ 
δαἀα!τατηθηΐιπι ἐστὶν---αὕτη, οἰϊαπι ἃ 
ὙΥγυ θη θΔοἶο αὐθοίατη, αποὰ οἰϑὶ 
ἴδο!]8 ρούαϊς δχοϊάθσθ, β8[18 ἴδῃΊΘη 
οὐαί πολιτείαν ἋἸ6], αὖ 5. 15. 

τύ. καὶ νῦν ἐσθδυμέ γώ, ἡ 1)6 Ῥογβὶβ 



ἘΠῸὺῸ ἘΞ ΘΑΡΕΤΕ ἐν, 

καὶ τοῦ ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν. αἰσχρὸν μὲν γὰρ ἔτι καὶ 
νῦν ἐστι Πέρσαις καὶ τὸ ἀποπτύειν καὶ τὸ ἀπομύττεσθαι 
καὶ τὸ φύσης μεστοὺς φαίνεσθαι, αἰσχρὸν δὲ ἔτι καὶ τὸ 
ἰόντα ποι “φανερὸν γενέσθαι ἢ τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα ἢ καὶ 
ἄλλου τινὸς τοιούτου. ταῦτα δὲ οὐκ ἂν ἐδύναντο ποιεῖν, 
εἰ μὴ καὶ διαίτῃ μετρίᾳ ἐχρῶντο καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκπτονοῦντες. 
ἀνήλισκον, ὥστε ἄλλῃ πη ἀποχωρεῖν. ταῦτα μὲν δὴ κατὰ 
πάντων Περσῶν ἐ ἔχομεν λέγειν: οὗ δ᾽ ἕνεκα ὁ λόγος ὡρ- 

μήθη, νῦν λέξομεν τὰς ἰζύρου πράξεις ἀρξάμενοι ἀπὸ 
παιδός. 

καὶ τὸ ἀπομ.] καὶ ἀπομ. Δ. οἵ 6] ἀποπτύειν καὶ 5.γΥ. οἱ ἀοἸοῖ καὶ ἀποπτύειν 
Ῥοβί ἀπομ. Ἀ. 
τὸν Α. 
λέγειν τηρ΄. 

ποι Ἠεοιπαοτγῆαδ. 
ὁ] ὅδε ὁ Ὁ. 

ΒΟΘΙΘΓ 5 ΟἸινίου οψασο ἀαη5 α ῬΟΥ86 
νΟ]. 5, ΡΟ τὸ : “Νόοῖιβ ἈσΟΙΘΓΟΏΒ. 6416 
ΠΟΙ [τη 68 ΒΌΓΡΤΙΙΒ Ἰογβαὰθ ΏΟΤΙΒ 
νῖμηθβ, ἃ [Κουτηδηοθδῃ, ἃ Τόμπέγδη, ἃ 
Ιβρᾶῃμδῃ οὖ ραγίοιϊ οὺ ποῖ ΔΥΟἢ8 
Ρᾶ58ό, ἰὼ ρεϑί6 φυδηθ ό 46 που αγθ 
Ὁ] βαΐπι ἃ πῇ Ῥούβδμῃ, οἵ ἀοῃΐ 1] 88 
οοηΐθηΐθ ἸΟΥΒ πηδηη6 41] ροϑαΐ 56 ΠΥΤΟΥ 
588 ἀέρθηβθ ἃ ἰοὰπΐ βοῃ ἀρρέτ. Π 
ΤΏΔΏΡΘ 6ἢ Βέῃέτα! ἴουῦ ρθε α6 νἰΔηαο, 
αὐ π6 ἴδ! ρυιὸγθ τιϑᾶρθ, ῬϑΥΠΩΙ 6168, 
4.6 ἀκα τηουΐοῃ, 46 1 αρηθαι, ἀἃ “ἢ 6- 
ντθαι δὲ 46 1ὰ ροῦ]θ: 1] ἰουοἢ6 τάγο- 
τηθηΐ δὶ οοαΐ, ἂὰὶ ΟΠδτηθδιι, τι ΡΙρΘΟΗ, 
οἵ Ἰδηηδῖβ δὰ ῬΟΙΌ, 811 οἿΡΙΘΓ οἵ δὰ 
ΡΟΙΒΒΟΗ ; 1] ργόζογθ 86 ΠΟΌΎΓΙ 6 ΥἹΖ, 
46 Ἰαϊΐαρθ, α βευθαρα οἱ 46 ἔγαϊῖβ. ἢ 
δἴτηθ ὈΘΔΌΘΟΌΡ 165 ΒΆΟΥΘΙΪΘΒ, [65 οοηῇ- 
[ΌΓΘΒ, 165 ὈΟΠΡΟΠΒ. 46 τουξ οβρὸοθ; 1] 
ΡῬγΓέραγθ τἀπὸ ᾿πβηϊτό 465 βουθίβ ἄνθος 
16 βις 46 ἔγυϊβ, 4} δγομηδίβα. ἃγθς 
16 τγι8ο, 1 ΔΙΊ Όγ6, 1᾿᾽θαι ἀθ τΌ86, 1᾽6δὰ 
Ὧ6 βᾶ1]6, 1’ θβββθῆοθ ἀθ ρίγοῆδβ οἱ ςῈ}]16 
46 οΆ 6116, οἴς.᾽ ΜΝ. δᾶ 1, 2, 4 

ἐκπονεῖσθαι τὴν διαταν] ἩΡΟΒΕΝ ιὰ 
εϑῦ οἰδατη οἱ Ρούμπι. (ΟΠ πηΘΠΐ. 1, 2, 
4: Ὅσα ᾿ ̓ ἡδέως ἡ ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα 
ἱκανῶς ἐκπονεῖν. 5ΟΗΝ. 

ἀποπτύειν --- ἀπομύ ττεσθαι] (ὐΟΥ̓ΔΤῚ 
8118 ν]ἀβ]οοί, ἀντίον ἄλλου, πί αἱΐ 
Ηεοτοάοίῃβ τ, 1525. ΒΟῊΝ. δεϊοὶ. 
ΑΥΊΒΟΡΗ. ῬΆΘβπα. ότ6: ᾿Επισχετικά 
ἐστιν οὔρου τὰ κάρδαμα καὶ πτύσματος. 

καὶ διὰ τοῦτό φασι τοὺς “Πέρσας αὐτοῖς 

χρῆσθαι, ὅτι μὲν γὰρ χρῶνταιϊ, καὶ Ξενο- 

φύσης) πνεύματος 5.ν.τ. Ἐ. 
ΓΛΌΥῚ που. 

ὡρμήθη } ΡΥΪᾺ5 ἡ ἴῃ γ85. Π.. οὐ πὴρ, πράξεις. 

ἔτι] ἐστι Α.1.Β. τὸ] 
πῃ] ποι α.Ἀ. ἔχω 10. ες 

φῶν φησι, Φυλάττονται πολλὰ οὐρεῖν, 
ὥσπερ καὶ πτύειν καὶ ἀπομύττεσθαι. 
ὍΡΙ ποίδθ:]86 πτύειν ῬΙῸ ἀποπτύειν, 
ΘΔ 8, 8, 8, ΠΠαΐο ῬΓῸ 51110Ρ]1Ὸ], 
αὐοα οδὲ ἴῃ ΟτΙ ΠΡ 5 8. 15 45) εἰ 
ΐς αυοαπθ τοϑςαοπάτπι νἱἀθίιν, ΕῈ 
πτύειν ἀντίον Ἠτοάοίᾳβ 1, 99, πτύειν 
ἐν τῷ φανερῷ 110 ΟἾγ. ΟΥἿ 3. ΟΣ 1: 
Ρ- 429: ᾿Ἰίθηη αἀθ Ῥρυβ[8. 

φύσης--φαίνεσθαι]} Γι ΟΡ ἘΝ ΕἸ 
56 [ὈΥΡΙΟΙΘ σογῦο πέρδεσθαι. ΒΟῊΝ 

τοῦ---τοιούτου] 1)6]Θ 118 δγαΐ 
ΜΔ ]οθη. δα Ηογοαοίῖ. 4, 115, ““ ΝΙ81 
Ζομδῖαβ θϑάθιῃ ἴῃ 80 ΘΟα 66. 1ΘρΊ586 
νι ἀογοίαν ΑΠη8]. 2, Ρ. ττὸ Β. (148 .} 
Θρα ΖΟΠδΓδΘ ΠΟ ΘΎΔΥΙΟΙ αιι81 606]- 
απ δαοίοναθ, Αρποβοιῦ νΟΙῸ δὔϊδιη 
500]. Ατβίορ. τηο6ο οἱΐ., οἵ ἐς ποτα- 
μὸν οὔτε ἐνουρέουσι οὔτε ἐμπτύουσι 
Ἡδεροαού. 1, 198 οἵ 192, οὐρῆσαι ἀντίον 
ἄλλου. 

ἄλλῃ---πη} Ῥεῖ ϑιάογεβ οχ μα]δίαγ. 
ΑἸητηϊδηῖι5 22 Οχίτ. “ἢ ΘΌΡΟΥ Π15. πος 
Βίδ πο τηϊηροηβ 66 δα τϑαυϊβιύα πᾶ- 
ὑπγ88 βοοθάθῃβ [4601]186 νἱϑιῦαν Ρεῖβᾶ : 
τα ΟὈΒουνδηΐι8 πδοα δα]αθ ριιάθπαἃ 
ἀβο!πδηΐ. αισομὶθ ἰοσση ἃραᾶ 
Νοπίαμη: “Ῥρϑυβϑθθ ῬΓΟΡΙΟΥ δχογοϊῖα- 
ΦἸΟΠΘ5. ΡΟ 165 ΠΟΘ ἸοΔ5 Θδπ δ ηΐ 60η- 
ΒΘΟΌΪΙ ΘΟΓΡΟΥῚΒ 5ισοϊζαίοπη, τὖ πΘα 6 
ΒΡ  γθηῦ ΠΘαῸ6 ΘΠ ΠρογΘηΐυ, 50874- 
τοαὰς ΘΟΥΡΟΥΘ δββθηΐ :᾿ σΟΙΠΡΑΥαν 
ψιοίουιβ Κ΄. Π.. το, 15. οἵ Μαυτοίαϑ 
ν.1,.. 4.τ4. 5ὅὉΗΝ. 
οὗ Ογεϊ. 



18 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

ἘΚΈΕΦ; Γ. 

Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλεῖον 
ταύτῃ τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων δια- 
φέρων ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχὺ μανθάνειν ἃ δέοι καὶ εἰς 
τὸ καλῶς καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. ἐκ δὲ τούτου τοῦ 
χρόνου μετεπέμψατο ᾿Αστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ 
τὸν παῖδα αὐτῆς" ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν 
καλὸν κἀγαθὸν εἶναι. ἔρχεται δ᾽ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸς 

“τὸν πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. ὡς δὲ ἀφί- 
κετο τάχιστα καὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν ᾿Αστυάγην τῆς μητρὸς 
πατέρα ὄντα, εὐθὺς οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὧν 
ἠσπάζετό τε αὐτὸν ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεθραμμένος 
καὶ πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο, καὶ ὁρῶν δὴ αὐτὸν κεκοσμη- 
μένον καὶ ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ καὶ χρώματος ἐντρίψει 
καὶ κόμαις προσθέτοις, ἃ δὴ νόμιμα ἣν ἐν Μήδοις" ταῦτα 
γὰρ πάντα Μηδικά ἐστι, καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶνες καὶ οἱ 
κάνδυες καὶ οἱ στρεπτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ καὶ τὰ ψέλια τὰ 

ἡ, Ἐν. 
αὐτῆς] ἑαυτῆς Δ. γὰρ] γὰρ αὐτὸν Ὁ.Μ. οὖ 5.ν.τ. α. 
θὸν 1).α. καὶ ἀγαθὸν Δ.Μ.Η. 
Α. Β.. φ. φύσει 1).6. φιλῶν] φίλὸν Α. 
γὰρ δὴ 10. οἱ κάνδυες χιτῶνες περσικοὶ 58.ν.Α. 
δέρρῃ ΔΙ ψέλια Δ.})ὴ. ψέλλια α.Β. οἱ 8. 2. 

1. αὐτή τε] ΙΓ νοῦῦο ροϑῦ- 
ῬΟΠΙαΣ (ὐοτημηθηΐ. 2,1,0: Πράγματα 
ἔχειν αὐτούς τε καὶ ἄλλους παρέχειν. 
Ππας. 5» τό : Πόνων πεπαῦσθαι καὶ αὐ- 
τὸς καὶ τοὺς πολίτας παῦσαι" 8,55: Ὁ 
Πεδάρητος αὐτός τε καὶ τὸ περὶ αὑτὸν 
ἐπικουρικὸν ἔχων. 

τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν] ϑδ᾽΄ε ὕοπν. 9,1: 
Ὃ Λύκων ὁ πατὴρ, 4 Δᾶθο 5πηΐ ἴῃ- 
ΒΟΙ]ΘηδΠα αὖ ΠΟΙΏ]ηδ Ο]ΟΞΒΟ 18. 5Ρ8- 
οἸἰθιη παρθδηΐ. 

2. ἀσπάζοιτο] ΑΑ πος Θχϑιηρ] 
Τοηριιβ Ῥαβύ. 4. Ρ. 120 δᾶ. 1], 1ῃ- 
Ϊουτηαν!ξ ΠΡ Ππ]άθτῃ, απ ἀρ 1015 ν 6115 
Ῥδγοης 5 τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα 
πρὸ τῶν ἄλλων ἐφιλοφρονεῖτο καὶ ὡς 
πάλαι εἰδὼς προσεστερνίζετο. ΑΥΥΊ- 
ΤΈΕΝΒ. , 

ὀφθαλμῶν ὑπογραφῇ οἴ..1] Απη01- 
οϑᾶτη ἤδΠΟ ΟΥ̓Παΐτ15 ΤἈΓΠΟΠΘΠῚ σΘπΐο85 
ΟΥἸΙΘ 8165 ἴῃ ᾿πχτιπ οἰ βου 8. Θχοοσ-᾿ 
ἰαυαηΐ. [ὰ ΟἸὰ «6ΖΘὈ 6 ]θιη, τι τὸ- 
Θ᾽ ΠῚ ὉΙῸΘ 56 ἔογγοῦ στανιαΐοτη, οστιϊοβ 

2. φύσει φ. ὧν 
προσθέταις 1). ἢ. Ῥγ. γὰρ] 

οἱ περὶ Α.Η.ἢ. περὶ 1).α. 
τὰ περὶ Η. περὶ Α..6.Κ. 

αὐτή τε] τε 8.γ. ΕΗ. 

ἴμοο ΟΥ̓ΏᾶΒ886 ἰδρίπη8 2 Βδρ. 9. 30. 
Αα φαριη]οσιπι ΠΧ ΧΠ]. Βαθεπί ἐστιμ- 
μίσατο τοὺς ὀφθαλμοὺς, 1. 6. Β1010 46- 
ΡΙηχιῦ. Ηοο θπΐτῃ Ἰδριη6 1660 ἴῃ ρὶπ- 
ΘΘΠ 6185 ΘΟ 0]18 ΠΟΤ 68, ἀΘΟΟΥΊΒ ὨΙΠΠΠ ΠῚ 
Βύ πα 1081, αἰ θαμΐαν, απο 605 ΠΟ ἢϊ- 
στανὶ ἰαηΐατη, 564 δἔατῃ ἀπΠαύαν!ξ : τ 
Ρηη. Ν, Η.432,6. Μεάοβ νϑῖὸ 1π- 
ῬΤΙθ Πα ΒΠΟΟἹ 86. οὐ]ξὰ ΟΥ̓ΠΆΒΒΘ 
τοϑίατασ οἴίατη Ρ]αΐατο. ΟὙα88. 6. 24. 
ὉὉῚ ἀ6 ϑατσοηα Μηδικώτερον ἐσκευασ- 
μένος ἐντρίμμασι προσώπου καὶ κόμης 
διακρίσε. ἨἩΌΤΟΗ, αἕἴοοη. το, 5: 
Τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀνδρει- 
κέλῳ᾽ 1Ο, 2, ἐντετριμμένην Ψιμυθίῳ---- 
ἐγχούσῃ. 

Μηδικὰ] Οοηΐ. 8, 1, 40. 
οἱ κάνδυες] ΟΔηαγ8, ΡΕΓΒΑΓΊΙΠῚ γΘΒ.18, 

ᾳαδτη Μαα1]5 δοοθρίαπι τοΐοσαηΐ, ΑὉ 
ἢ15 δηϊπὶ ἰθϑίθ ΣΆ ΌΟΠΏΘ 11, Ρ. 525 8- 
δα 1105 νϑϑξαβ οπηηΐβαιθ δᾶθο νἱΐο 
ταῦϊο ηδηᾶνι. ΠΌΤΟΗ. Οοπῇ, δυίθιῃ 
Απάε αν », 9: 

[2] 
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περὶ ταῖς χερσὶν, ἐν Πέρσαις δὲ τοῖς οἴκοι καὶ νῦν ἔτι πολὺ 
καὶ ἐσθῆτες φαυλότεραι καὶ αἱ δίαιται εὐτελέστεραι" ὁρῶν 
δὴ τὸν κόσμον τοῦ πάππου, ἐμβλέπων αὐτῷ ἔλεγεν, Ὦ 

μῆτερ, ὡς καλός μοι ὃ πάππος" ἐρωτώσης δὲ αὐτὸν τῆς 
μητρὸς πότερος καλλίων αὐτῷ δοκεῖ εἶναι; ὁ πατὴρ ἢ 
οὗτος, ἀπεκρίνατο ἄρα ὁ Κῦρος, ὯὮ μῆτερ, Περσῶν μὲν 
πολὺ κάλλιστος ὁ ἐμὸς πατὴρ: Μήδων μέντοι ὅσων ἐό- 
ράκα, ἐγὼ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς καὶ ἐπὶ ταῖς θύραις πολὺ 

3 οὗτος ὁ ἐμὸς πάππος κάλλιστος. ἀντασπαζόμενος δὲ ὁ[3] 
πάππος αὐτὸν καὶ στολὴν καλὴν ἐνέδυσε καὶ στρεπτοῖς 

Ν ᾿ Ἐν Ἂς, 5... ΜᾺ ἊΝ 3) 3 ἵ 5,» 

καὶ ψελίοις ἐτίμα καὶ ἐκόσμει, καὶ εἴ που ἐξελαύνοι, ἐφ 
“ Ν “ ἀοτον Ὁ 
{ΠΤΊΟυ χρυσοχαλίνου “ΠΕρίΙΉγΕΡ, οσπεέρ καὶ αὐυτος εἰώθει 

τς «ς Ν “. σ “ος Ἕ Ἂς ΄ Ν, 

πορεύεσθαι. ὁ δὲ Κῦρος ἅτε παῖς ὧν καὶ φιλόκαλος καὶ 
φιλότιμος ἥδετο τῇ στολῇ, καὶ ἱππεύειν μανθάνων ὑπερέ- 
χαιρεν" ἐν Πέρσαις γὰρ. διὰ τὸ ,χαλεπὸν εἶναι καὶ τρέφειν 
ἵππους καὶ ἱππεύειν ἐν ὀρεινῇ οὔσῃ τῇ χώρᾳ καὶ ἰδεῖν ἵ {ΠῚΤΟΡν 

Ξ 

ἀσπάνιον 
“ "7 Ν - ς σ΄ “- Ψ 

Κύρῳ, βουλόμενος τὸν παῖδα ὡς ἥδιστα δειπνεῖν, ἵνα 
“᾿ Ν 3 ’ ἌῚ, ἦν ͵ 

ἧττον τὰ οἴκαδε ποθοίη, προσήγαγεν αὐτῷ καὶ παροψίδας 

ταῖν χεροῖν σ. ἐσθῆτος (α. ΟΟΥΥ. 5... λαμ δηΐθ φαυλότεραι (ε]οΐ 
αἱ δίαιται Δ.ΒΝ. δίαιται 1).Ὁ. ἐμβλ.] καὶ ἐμβλ. Ὁ. ὡς 

κ. μοι ὁπ. ὦ μῆτερ ΗΓ ΟρΘΏ68 γναἱ2. ἘἈΠοίῦ. νο]. 3, Ρ. 8ού, 11. ἐρωτη- 
σάσης Ὁ. αὐτὸν τῆς μ.] τῆς μ. αὐτὸν 0.α. καλλίων αὐτῷ δοκεῖ] καλ- 
λίων δοκεῖ αὐτῷ 1). δοκεῖ καλλίων αὐτῷ Ε. ΤΑΌΥΪ ἑ ἑώρακα. ἐπὶ] ἐ ἐν ).α. 
ταῖς θύραις] θύραις Α.Β. 8. ὁ πάππος αὐτὸν Α.1.Β.. αὐτὸν ὁ ἀστυάγης Π.α. 
εἰώθει] α]0, τη 110, Ὁ. καὶ ἰδεῖν] ἰδεῖν Δ. σπάνιον (.Μ. πάνυ σπάνιον ἦν 
Ἂ- πάνυ σπάνιον ἢ). σπάνιον ἢ ἦν Κ.Β. 4. δὲ] δὲ δὴ Α.}). εὐ χα] δὴ ἴη πὸ. Κ.Ψ 
τῷ] σὺν τῷ Α.}). ὡς οπι. Α. ἧττον Ἀ.. ἴῃ 11Ὁ., ὈΓ. ζογΐα586 εἴτω, ἧσσον 
Α. ὡς ἧσσον Ο.Μ. ὡς ἥκιστα Ὁ). τὰ οἵη. Α. προσήγαγεν] προσῆγεν 
ΑΔ... Ατῆβη. 9, Ρ. 268 Α. αὐτῷ καὶ] αὐτῷ ΑΙΠρη. 

ταῖς χερσὶν) δῖ. ΑΠΔ0. ].6., απ ἐν ἰπαὶ τπ6 ἘΘΥῚ Ἰδπρτιδρθ ΠηΔΥῪ 6 Υ6η- 
χεροῖν Ῥ͵ΙῸ χερσὶν Τη8]6 Ἰπΐογαηῦ Π0ἢ- ([ΕΥΘα ῬΥΘΟΙΒΟΙν Ὀγ {Ππ6 ἠΐηχια οοΥγοη- 

ἴω αὐ  “. ’, Χ ΄“ Ἂν Ἂς (ἐν 

εἰπνῶν δὲ ὁ ᾿Αστυάγης σὺν τῇ θυγατρὶ καὶ τῷ [4] 

6111 1Ἰηἴτα 2,2, 20. 
ἐπὶ ταῖς θύραις] τορὶοο. Αα Πιᾶ5 ΘὨΪΠῚ 

ΔΌ]1ΟΙ ΠΟΙΏΙη65. ΟὈΘΙΩθΌΪ]ΑΓΟ 50] Ὀδηΐ, 
πὖ ῬΥδΘϑύο ΒΘ 6 Ὶ Θβϑθηΐ, 81] αἃ ἴῃ ΤῸ 
ΤῸΧ ΘΟΙΓΌΠῚ ΟΡΘΙα τ} ν6]]1εῖ. Η ΟΤΟΗ. 
Ν. δὰ ΑΠδ0. 1,9, 3. Μδίοο]ηη Ηϊβέονῳ 
97 Ῥεγϑία, νο]. 1, Ρ. 481 566. δα. ““ΤῈ6 
ΠΆΠῚΘ 1) 611 15 ἀουινθα ἔγοιη [26γ, [Π 68 
Οτθοκ θύρα, ἴπ6 (ἀϑγηδη Τηγ, δπα 
ΟἿ ἀοοΥγ. ἘῸΥ 1Ὁ τνᾶβ [Π6 τιϑᾶρἘ οὗ {Π6 
Ῥαυβίδηβ, 85 10 15 οὗ δ Οἰὐϊοιηδῃ 
Ῥογίο, ἴο Ὡδῖηῆθ ψηαΐ ΔΡΡΓΌΔΟΠΕΒ 
ΤΟΥ Υ ΠΌΤΩ ἴΠ6 ραίθ, νν}}116 γγ ΠδΠ16 
ἴξ ἔτοτη {Π6 σοι νι πη {Π6 σαΐθ : 50 

σίωπα οἵ [8 [{4]185.᾽ἢ 
Ὁ. ᾿ετίμα) Κ΄. 8..2. τὸ, ᾿ΑΠΆΡΟῚ. 2 

ΟΧίγ.. Φόοβθρῃ. Απῦ. Φπα. τι, 6, το. 
ΖΕΠΣΝ. [πθ66πῈ τηπηθθ8 ΠΟΘ 
ἀΟΠΔΙΙ 4108 Γοχ Ῥογβασιιη Ποποιθῦ 
Πᾶυταΐ ΜΟΙ 44 ϑ8θοομα «οι θυ 
ἐἠγοιισ Ρεογϑδία, Ὁ. 02. 

ἱππεύειν μανθάνων Οὐοπηῖ. Πγοαοῦ. 
1.196. ΖΕΌΝ. Ν. δᾶ 4, 2; 22. 

ὀρεινῇ] δ τ σα τ γὰ 
4. τὰ οἴκαδε] Ῥγ͵ο οἴκοι αἸοίαπη 

ΡΙΟΡίθυ ποθοίη. ΑἸοααὶ δαΐ τὰ οἴκοι 
ααὖὺ οἴκαδε ἀϊοοπαππη ἔπ|586 δηϊιηδᾶ- 
νογῦύ Υγιίθηρ. Εϊ δ]ΐθυαιη ρυθροῦ Α. 

Οσ2 
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καὶ παντοδαπὰ ἐμβάμματα καὶ βρώματα. τὸν δὲ Κῦρον 
ἔφασαν λέγειν, τῷ πάππε, ὅσα πράγματα ἔχεις ἐν τῷ 
δείπνῳ, εἰ ἀνάγκη σοι ἐπὶ πάντα τὰ λεκάρια ταῦτα διατεί- 
νειν τὰς χεῖρας καὶ ἀπογεύεσθαι τούτων τῶν παντοδαπῶν 
βρωμάτων. Ἔγιδε, φάναι τὸν ̓ ᾿Αστυάγην, οὐ γὰρ πολύ 
σοι δοκεῖ εἶναι κάλλιον τόδε τὸ δεῖπνον τοῦ ἐν Πέρσαις ; 
τὸν δὲ Κῦρον πρὸς ταῦτα ἀποκρίνασθαι λέγεται, Οὐχὶ, ὦ ) 
πάππε, ἀλλὰ πολὺ ἁπλουστέρα καὶ εὐθυτέρα παρ᾽ ἡμῖν ἡ 

ὁδός ἐστιν ἐπὶ τὸ ἐμπλησθῆναι ἢ παρ᾽ ὑμῖν: παρ᾽ ἡμῖν 
μὲν γὰρ ἄρτος καὶ κρέα εἰς τοῦτο ἄγει, ὑμεῖς δὲ εἰς μὲν τὸ 
αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε, πολλοὺς δέ τινας ἐἑλιγμοὺς ἄνω καὶ 
κάτω πλανώμενοι μόλις ἀφικνεῖσθε ὅποι ἡμεῖς πάλαι ἧκο- 

ϑμεν. »ᾷ ̓Αλλ᾽, ὦ παῖ, φάναι τὸν ᾿Αστυάγην, οὐκ ἀχθό- 

μενοι ταῦτα περιπλανώμεθα: γευόμενος δὲ καὶ σὺ, ἔφη; 
γνώσει ὅτι ἡδέα ἐστίν. ᾿Αλλὰ καὶ σὲ, φάναι τὸν Κῦρον, 
ὁρῶ, ὦ πάππε, μυσαττόμενον ταῦτα τὰ βρώματα. καὶ τὸν 
᾿Αστυάγην ἐπερέσθαι, ΪΚαὶ τίνι δὴ σὺ τεκμαιρόμενος, ὦ 
παΐ, λέγεις ; Ὅτι σε, Φάναι, ὁρῶ, ὅταν μὲν τοῦ ἄρτου 
ἅψῃ; εἰς οὐδὲν τὴν χεῖρα ἀποψώμενον, ὃ ὅταν δὲ τούτων 
τινὸς θίγῃς; εὐθὺς ἀποκαθαίρει τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρό- 
μακτρα, ὡς πάνυ ἀχθόμενος ὅτι πλέα σοι ἀπ᾿ αὐτῶν ἐγέ- 

ὅσα) ὅσα τε Α. ϑαρτα ν. Δα] αἰ δὴ ΚΕ. τὰ οἴη. Δ. λεκάρια. υ. 
οἵ, αὐ νΙἀοίατ, (ὐ. ρῃ. λεκάνια πιιης, αὐ [,..Εὰ. λεκανίδια Β.1. ἀγγεῖα 1). εἶναι 
Ροβί δοκεῖ Δ. ἢ. ροϑβί δεῖπνον 1).(. οὐχὶ] οὐκ Α. οἵ ααὶ κὶη Μπ. ΒΕ. παρ᾽ ἡμῖν 
ἡ ὁδὸς] ἡ ὁδὸς παρ᾽ ἡμῖν 1): παρ᾽ ἡμῖν μὲν] μὲν Β. ἡμᾶς μὲν 10. α. κρέας 
).6α. ἄγει] ἀπάγει Ἀ. οὖ αὰ!] ἀποδιώκει 5:0} Η. ὅποι . Ἀ. ὅπῃ Δ.α.Μ. 
πάλαι 5.ν.}}. 5. γενόμενος Ἀ. καὶ σὺ ἘΠῚ] ἔφη καὶ σὺ 1).6. ᾿ΡΊ ΝΥ 
γνώσῃ. ἡδέα] ταῦτα ααἀά. 1).(.. τηρ. ἀλλὰ οὔῃ. α.Μ. ὁρῶ ροβί 
κῦρον Α.α.Μ. εἵ 5.ν. Η, ροβύ βρώματα 1). ἐπέρεσθαι Ὠϊο οἱ 8. 8. Α.1).α.Β. 
ἐπαίρεσθαι Ἰὰ. Ἀν. λέγεις ΑἸ ΝΣ. δ᾽ ἘΠῚ τ: ταῦτα λέγεις 1. ταῦτα λέγεις 
οὕτως 10. θίγῃς] στείχης, αἱ νἸἀείαν, ΒΗ. ῥγΥ. “ἀποκαθαίρει ἀποκαθαίρῃ ἃ. 
ἀποκάθαιρε Ἰἰῦτι Ατποη. 9, Ρ. 4τὸ (Ὁ. 

πλέα Δ.(.],. Α.1).6σ. οὐ δινιν. Β. 
1λ,,. 4] πεπληρωμ, Οἴ1ΠΔ σΟΙΠΡΟΠΪΟ ενὴ 

παροψίδας)] Ὁ ἀιηθισιι αἰϊοίατη 
ποία ΑἰΏδη. 9. Ρ. Ω60δ Α, υὐἱ ἀ6 ατ- 
ῬΠΟΙ δρὶῦ βρη, Ν᾽ αβῖθ εὖ ΟΡ βοη],, 
ααδγαμὰ ἤδη Ῥτοθαῦ, Ῥυϊόσθιη το]οὶϊ 
ΡΠγΥποπι5 Ρ. 176. ΟὈΒΟΠΪ βιρπιῇ- 
ΘΔ ΙΟΠΘΠῚ ΡοβοοΓο ἐμβάμματα τροοῖΐο 10- 
αἰοαὶ ΕΗ Θηηϑίοἢ. δα Ρ0]]. το, 87, οὐ] 
Ὠ1Π1] Δα ινογβαῖα ΒΘ 68 λεκάρια. 

λεκάρια) 1)6 [ογτηᾶ λεκάριον οἰϊδηη 
ἀρυὰ ῬΒγυπίοαμη Ρ. 176 [μ0Ρ. εἵ 
Ῥο]] ποθ το, 8ύ, δ]ϊοβαῖια σϑρογία οἵ 
[ουτίδββ6 1101] σόα πι6 ΡγῸ λεκάνια τοϑβίϊ- 

ΑΘ ΓΘΠΠΒ ὅταν---ἐγένετο. ἀποκαθαίρεις 
(ει! καταπλέα [α]580 {τἸθῖϊ ὙΥ̓γίθη}.) 
5.5 .Ὁ. καταπλέα 1).1]. ΑἸΒοη. 

τπθη6ἃ αἰχὶ δα ΒΙΘΡΗ. ν. Λεκάνιον. Η!ς 
ααϊάριῃ λεκάριον Ἀ.. ο]ΥἸΒβίπηθ, (ἃ. νΘΓῸ 
ἴα ΘΧὨΙοῦ πιὸ Ἰογῶρ ν, Βουϊρίθ ἔθ 
πὖ ρ, ῬΆΓΒ ΒΌΡΘΙΙΟΥ 4110 δίγασηθηΐο 1Π|- 
Ῥοβιία ν᾽ ἀθαΐαν ρ ΒΊΙΡΟΥΠΘ Οἰα80, σογΐα 
ΟΟΪΟΥΘ ΠΟΏΏ1} αἸἤδγαῦ. Ρὰ15. [Εἰ οτῶ 
ΒΌΡΘΙΙΟΥ οὗ ἀρογία ἃ 1η ΓΘ ΊΟΥΪ, οὐ Ὀ1.. 
πὖ να δίαγ, οἰααβα ΒΡΘΓΠΘ. 

ἄρτος καὶ κρέα] Ἐθατα ϑίγαθο 15, 
Ρ- 734» ἀπου ἀἸαπυτη Ῥουβάστιπῃ υἹούιιπη 
ΡοΞ “Ὁ ΟΧΘΓΟΙ ΔΠΟΠΘΒ 6586 ΡΘΥΙροῦ κρέα 
ὀπτὰ ἢ ἑφθὰ ἐξ ὕδατος, ΞΟΗΝ, 

[5] 



118.1. ΟΑΡ. ΠΙ. 9] 

Ν “- Ὰ ὃς 3 7 “ : [4 χά 

ὄνετο. πρὸς ταῦτα δὲ τὸν ᾿Αστυαγὴν εἰπεῖν, Ἐ τοίνυν οὕτω [6] 
’ὔ 53 “- Ν Δ “- , “ 

γιγνώσκεις, ὦ παῖ, ἀλλὰ κρέα γε εὐωχοῦ, ἵνα νεανίας 
5, 3 ,ὔ “ Ά ἴω 7 Ἀ 5 “ 

οἰκαδε ἀπέλθῃς. ἅμα δὲ ταῦτα λέγοντα πολλὰ αὑτῷ 
ἌἍ 7 “". ς Ὰ Ν. σι 

παραφέρειν καὶ θήρεια καὶ τῶν ἡμέρων. καὶ τὸν Κῦρον, 
5 ᾿» δ Ν Ἁ ,ὔ » “- 3. ᾿ς 7 “, ΚῪ 

ἐπεὶ ἑώρα πολλὰ τὰ κρέα, εἰπεῖν, ᾿Η καὶ δίδως, φάναι, ὦ 
’ ’ “-“ ’ Ν Ἃ χά 4 ἴω 

πάππε, πάντα ταῦτα μοι τὰ κρέα ὃ τι βούλομαι αὐτοῖς 
“ Χ ’ὔ κῪ στ, ὁ 7 κ᾿. Χ 

χρῆσθαι; Νὴ Δία, φάναι, ὦ παῖ, ἔγωγέ σοι. ἐνταῦθα δὴ 
Ν σι 7 “κι. ΄- Υ “ 3 ΄ς Ν 

τον Κῦρον λαβόντα τῶν κρεῶν διαδιδόναι τοῖς ἀμφὶ τὸν 
ἥὸ ΄σ' ᾽ Ξ ς ν᾿ Ἁ ΄ι 

πάππον θεραπευταῖς, ἐπιλέγοντα ἑκάστῳ, Σοὶ μὲν τοῦτο 
σ ’ ε , Ἅ 3 ὦ δὰ 

ὅτι προθύμως με ἱππεύειν διδάσκεις, σοὶ δ᾽ ὅτι μοι παλτὸν 
δ, ΄- Ἁ ἴω Ψ 3. ἘΨ Ν ψ “ 

ἐδωκας" νῦν γὰρ τοῦτ᾽ ἔχω" σοὶ δ᾽ ὅτι τὸν πάππον καλῶς 
θεραπεύεις, σοὶ δ᾽ ὅτι μου τὴν μητέρα τιμᾷς" τοιαῦτα 

Ν᾽ ΄ 

ὃ ἐποίει, ὃ ἕως διεδίδου πάντα ἃ ἔλαβε κρέα. Σάκᾳ δὲ, φάναι ["] 
΄ο 3 Ἁ 

τὸν ᾿Αστυάγην, τῷ οἰνοχόῳ, ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ, οὐδὲν 
δίδ ΕΥ̓ ΤῸΣ: δὲ ᾿Ν ́ ψ, λ ̓  Ἂ ϑινΨ, Ἁ } 
ἰδως ; ὁ δὲ Σάκας ἄρα καλὸς τε ὧν ἐτύγχανε καὶ τιμὴν 

“, ΄ Ἁ 4 3 ’ δ Ε] 

ἐχων προσάγειν τοὺς δεομένους Αστυάγους καὶ ἀποκω- 
, Ἂν χ Χ ΡΝ 53 ΄ κ 

λύειν οὃς μὴ καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι προσάγειν. καὶ τὸν 
σι ἊΨ» “ ΕΥ ἴω ᾿ ς Υ 

Κῦρον ἐπερέσθαι προπετῶς ὡς ἂν παῖς μηδέπω ὑποπτήσ- 
Ἅ Χ 53 ’ὔ “σι. Ο ΩΝ Ἁ 

σων, Διὰ τί δὴ, ὡ πάππε, τοῦτον οὕτω τιμᾷς’ καὶ τὸν 
᾿Αστυάγην σκώ αντα εἰπεῖν, Οὐχ ὁρᾷς, φάναι, ὡς καλῶς 3 Χ' 2 ἢ 

οἰνοχοεῖ καὶ εὐσχημόνως : :, οἱ δὲ τῶν βασιλέων τούτων 
οἰνοχόοι κομψῶς τε οἰνοχοοῦσι καὶ καθαρείως ἐγχέουσι καὶ 

δ΄ δε ἡ ἱν.τ. 6. δὴ 1... γε οτὴ. Μ. 
θηρία Α.}).α.. δίδως] δίδως μοι 1).1,. 
μοι Α.α. ταῦτα πάντα :. ταῦτά μοι Β. 
νὴ] νι Α. ναὶ Ὁ. ἔγωγέ, σοι ὦ παῖ Ὠ. 

θήρεια δίορῃδαηιβ. θηρια νε] 
φάναι οτη. 1). πάντα ταῦτά 

ὃ τι] ἂν 466. 19. οἱ βούλωμαι ῬΓῚ 
7. βασιλέως ψυχῆς τὸ διαδοτικὸν 

καὶ τὸ μνημονεύειν ὧν ὑφ᾽ εὖ πάθοι τοι τηρ. ἃ. διαδόναι Α. σοὶ] σὺ α. 
ΡΥ. ΤΟΥ δ 1η {θΥΠ10 ΠΟΥ. Β. τοῦτο] δίδωμι «4 α. ἢ). με] μεν Δ. ἔδω- 
κας] τοῦτο 466. Ὦ. ἐποίει] ποιεῖν 1). διαδοῦναι 1). ὃ, σακᾷ 1). 
οι'αδ88 ὖ. ροϑβί ἃ, οἴ 1ηΠἃ σακᾶς, σακῶν, σακᾶ. 
α.Ἀ, 
οὕτως ΏὨ. 
ρίως Α.}).. καθαρῶς Β. 

6. νεανίας] Ὁ Δαοϊοβοθηβ οἱ το- 
Ὀυδίιι5, πΠοη, αὖ πη 68, ΡτΘΓ οἱ ἴπ- 
ἤττηιιβ, ἀοτηιπι τοάθαβ. Ηΐπης νεανι- 
κὸὺς, ΤηΔρΉτ8. νεανικὸν κρέας ΔΡ. ΑΥἹ- 
βίορῃ. Ρ]. τ1927. ΥΤΊΤΕΝΒ. 

7: τοῦτ᾽ ἔχω] παλτόν. ΒΟ οοῦ πας- 
βαιθ Θαυϊαη5 ἀκοντίῳ 88 ἰπογαῦ. 
Οοηΐ. (, 2; τ6. ΞΟῊΝ. 

8. ὃν ἐγὼ μάλιστα τιμῶ] Ναιηῃ ᾧνο- 
χόουν, ἰθϑίβ Αἴμθηδοο 1ο, Ῥ.: 424 ̓ ,, 
παρὰ τοῖς “ἀρχαίοις οἱ εὐγενέστατοι 

παῖδες, ὡς ὁ τοῦ Μενελάου υἱὸς Ποτη. 
Θὰ. Ο,1τ41. ΗΌΤΟΗ. 

δοκεῖ Α. εἶναι οτα. Β. παῖς] ἐποίει Δα. Κ΄. 
καθαρείως οἰξαηῦ ΡΟΠὰχ 6, 27. ̓ παβίδίῃ. θα. Ρ. 1402, 5ό. καθα- 

ἐκχέουσιν 1 .δὲ οἰοχονοῦσιν οἱ μῆδοι τηρ. ἃ. 

ὃν] τὸν Δ.α.Ἐ. τε] γε Δ. 
δὴ] δε ς 1: 

ὑποπτήσσων] Ῥγο ὑποπτήσσοντα 

ἀἸούαπη αὐαβὶ ρυϑοοθάθηα γϑοΐα οτᾶ- 
[1066 Θαπαηδία [αἸδϑθηΐ, αὖ ἰηΐτα 1, 4, 
26: Κῦρον λέγεται καὶ ἣν εἶχε στολὴν 
ἐκδύντα δοῦναί τινι, δηλῶν ὅτι τοῦτον 
μάλιστα ἠσπάσατο. Ἦοτῃ. []. Β, 250: 
Φημὶ γὰρ οὖν κατανεῦσαι ὑπερμενέα 
Κρονίωνα---ἀστράπτων ἐπιδέξια. Οοπηί. 
Δα 8, 8, το. Ὡς ἂν 516 Θϑύ 5, 4» 20. 

τούτων ΑΒοβῦ ᾿ηΐτγὰ 8. 9, οίϑὶ Πάρι 
αἰτό Ια αἸσπηΐαγ. 

καθαρείως} Εδπο [ΟΥΙΊΔτη τηθύγτιτη 
ΡοΒοϊῦ ἴῃ ἸΟΟΙΒ ροοίαγαμη, 46 ααϊθιιβ 
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διδόασι τοῖς τρισὶ δακτύλοις ὀχοῦντες τὴν φιάλην καὶ 
προσφέρουσιν ὡς ἂν ἐνδοῖεν τὸ ἔκπωμα εὐληπτότατα τῷ 

ομέλλοντι πίνειν. Κέλευσον δὴ, φάναι, ὦ πάππε, τὸν [8] 
Σάκαν καὶ ἐμοὶ δοῦναι τὸ ἔκπωμα, ἵνα κἀγὼ καλῶς σοι 
πιεῖν ἐγχέας ἀνακτήσωμαί σε, ἢν δύνωμαι. καὶ τὸν κελεῦ- 
σαι δοῦναι. λαβόντα δὴ τὸν Κῦρον οὕτω μὲν δὴ εὖ κλύ- 
σαι τὸ ἔκτωμα ὥσπερ Σάκαν ἑ ἑώρα, οὕτω δὲ στήσαντα τὸ 
πρόσωπον σπουδαίως καὶ εὐσχημόνως. πως προσενεγκεῖν 
καὶ ἐνδοῦναι τὴν φιάλην τῷ πάππῳ ὥστε τῇ μητρὶ καὶ 
τῷ Αστυάγει πολὺν γέλωτα παρασχεῖν. καὶ αὐτὸν δὲ 
τὸν Κῦρον ἐκγελάσαντα ἀναπηδῆσαι πρὸς τὸν πάππον 
καὶ φιλοῦντα ἅμα εἰπείν, Ὦ Σάκα, ἀπόλωλας" ἐκβαλῶ 
σε ἐκ τῆς τιμῆς" τά τε γὰρ ἄλλα, φάναι, σοῦ κάλλιον 

οἰνοχοήσω καὶ οὐκ ἐκπίομαι αὐτὸς τὸν οἶνον. οἱ δ᾽ ἃ ἄρα 
τῶν βασιλέων οἰνοχόοι, ἐπειδὰν διδῶσι τὴν φιάλην, ἀρύ- 
σαντες ἀπ αὐτῆς τῷ κυάθῳ εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα 

ἐκδοῖεν Ὁ)... τὰς φιάλας Ὦ. 
ΟΟΥΥ. 858:ν. 0.Μ.Ε. 
9. κέλευσον] κάλεσον Ὁ. 

ἐνχέας Κι. ἀνακτήσομαι 1). οοΥΡ. Β.. ΡΓ. 
σαι 19. σοῦ. 8.Υ. δὴ δὲ: Ὠ. 
τὸν σ. Ὁ. ΤΟ ΒΥ. ἡν᾿ 
δὲ] δὴ α. Μ. ἀποπηδῆσαι Μ. 
ἴδι586 ΘΟΥΤ. ἢ ὦ. 
βασιλέων καὶ διὰ τί τηρ΄. (. 

ἀϊοίατη δα ΤΠ 65. ΒΊΘΡἈ., οδἴβὶ 1115 8110- 
Τατα Ἰοοὶβ. 1] άθιη οἰζας!5. βου] ΙΓ, κα- 
θάριος οὗ καθαρίως οἵ Ρ]ογ τη 6 καθα- 
ριότης, ρα ᾿ὐπιβία! τὴ ἰαπηθη 1 
Οραϑβο. καθαρειότης. [ΔΌΤΙ ΡΟΙ]]ᾺςῚ5 
1η. ΟΠΠΪθτι8. Ὦ15 ναυϊδηΐῦ 1ΠΙΘΥ ε οὗ εἰ. 

τοῖς τρισὶ δακτύλοις Πίος [616 τηοᾶο 
ΡοΟσαΪα δι ϑῦ ποθ βο]οίγαῦ οἱθρδηΠΟΥ 
α4υν15 ΡΙΠοοσπα. ΡὨΙΠ]οϑίγ. Εριβῦ. 22: 
Πάντα με αἴρει τὰ σά" καὶ ὁ λινοῦς 
χιτὼν---καὶ τῶν τριῶν δακτύλων αἱ συν- 
θέσεις, ἐφ᾽ ὧν ὀχεῖται τὸ ποτήριον. 
ἩΙΙΟΩΟΕ.  ἸΑΘΙ κἡ,,. 2. τι καὶ ἅμα 
προσέφερε τῇ ᾿Αρσάκῃ προσηνὲς, κε- 
ρασάμενος εὔρυθμόν τέ τι καὶ ἄκροις 
τοῖς δακτύλοις ἐποχῶν τὴν φιάλην. 
ΗΤΟΗ. ἄἀτεροι. Ναζ. Οταῖ. τό, 
Ρ- 240 Β.: Παῖδας παρεστάναι. . κύλι- 
Καὶ ἐπ᾽ ἄκρων δακτύλων ἔχοντας, ὡς 

οἷόν ΠΕ εὐπρεπέστατα ΤΕ ὁμοῦ καὶ ἀσφα- 

λέστατα. Ουὶ «-πγυ]αΐαβ νον Ρἢ1- 
Ἰοπθηὶ Ψπᾶ. νο]. 1, ῥ. 4η8 5. Ν ΥΤ- 

εὐληπτότατον Ἀ. τα Δ]ζοττη 8. ν. στ. Ο. 
φάναι οτα. 10. 

ΡΥ. Μ.ὼ 5. τὸν εἴ α 8. α ἴῃ αν πηπίαίιτη στ. ἃ, τῷ σάκᾳ Ϊ,. ΘΟΥΤ. 

μὲν δὴ] μὲν Ὁ. 
πῶς Α.} .α.Μ. 
φάναι οτῃ. Μ, 

δ᾽ ἄρα] γὰρ ).Μ. 
δίδωσι Α.(.Μ. ἐνδιδῶσι 1). οοΥ. ἐνδίδωσι ΡΓ. 

ἔκπομα Ὠϊο οἱ Ἰηΐτα Δ.Ο. οὐ ραγίτα 
πιεῖν Μ. 

τὸν σάκα ἃ. 
ἐκχέας Α.α.Μ. 

σε 8.ν. Ὦ. κελεῦσαι] καλέ- 
κλύσαι] καθᾶραι ϑυν τ. Β. 

ἀστυάγῃ Β.}).Β. ρν». 
ἐκπίωμαι 1)., 568 ἔοτ- 

ὡς ἀπορροφῶσιν οἱ οἰνοχόοι τῶν 

ὦ οἵη. Α.6.Ε. 

ΤΕΝΒ. Ἑυπηδίῃ. [5π|. 5, Ρ. 166: Ὃ 
δὲ πεισθεὶς πρὸς αὐτὴν ἐκόμισε τὸ πο- 
τήριον᾽ ἡ δ᾽ ὅλαις χερσὶν ὑπεδέξατο, 
κἂν ὡς παρθένος ἄκροις δακτύλοις ἐδέ- 
ξατο. 

9. πως] Ἰθαπηηδνὶ ΘΟ ροίον. δα ὅτο- 
ΒΌΓ. Ρ. 1025» Π66 ΘαπΙ 6 πὴ οἱ ἃ 5 ἈΒΌΤΩ 
ἸΠί6}Π|ρῸ, οὐτη ΒΌΡΓ 5. ὃ, ΒΙΠΏΡΙΟΧ εὐ- 
σχημόνως 46 οαάδηι 16 ροϑιίαπῃ 510. 
5ΟΗΝ, εὖ πως οοῃΐεχύ οοηΐγα 86 ἱρ- 
Βιτη ομεοίοσ. δα Ρ]υΐ. νο]. 5, Ρ". 480. 

ἀπ᾽ αὐτῆς] ΑἹ. ἐπ᾽ αὐτῆς, αι ΞοΥ]ρ- 
{πγὰ [α]8α δϑί, 1 ροσα!αιη ΡὨϊαϊο ἴη- 
δύ, Βοηοοῦ ΝΥ γυοηΡάοῆ. 6]. Η ϑύ. 
Ρ. 375. σοηϑαϊῦ ῥα ίατη 586. ΟἹ]ατα 
ΡΙΔηΙοσο πὶ ἃ6 Ἰα ουθη, ἴῃ απἃ Ρο5ὶ- 
[Π| ΡΟΘΌ]ΠΊ ΡΙΠΟΘΡ Πα ΘΟΏΥΙΝῚΒ ΡΟΓ- 
τὶσεγοῦ. [Ιἰααῖιθ ἃ) Πὰς βρθεὶβ Πππο- 
[πϑὰτὰ ΑΥΠΘΏ ΘΟ ΤΟ, Ῥ: 438 Ὦ. οεἷγ- 
Ῥθιιπλ νόοα886 φιάλην Άρεως. 1 πααΐ 
ἀοἰηαο ΙοςοῸ5 ΑἸΠθηδὶ 5, Ρ. 100 Β.; 11, 
Ρ. 405 Β. εἰ Ρ.. δοῚ Βὲ,) 502 Α.Β 
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ἐγχεάμενοι καταρροφοῦσι, τοῦ δὴ εἰ φάρμακα ἐγχέοιεν μὴ 
το λυσιτελεῖν. αὐτοῖς. ἐκ τούτου δὴ ὁ ᾿Αστυάγης ἐπισκώ- 

πτων, Καὶ τί δὴ, ἐῴφη, ὦ Κῦρε, τἄλλα μιμούμενος τὸν 
Σάκαν οὐκ ἀπερρόφησας τοῦ οἴνου; Ὅτι, ἔφη; νὴ Δία 
ἐδεδοίκειν μὴ ἐν τῷ κρατῆρι. φάρμακα μεμιγμένα εἴη. καὶ 
γὰρ ὅτε εἱστίασας σὺ τοὺς φίλους ἐν τοῖς γενεθλίοις, 

[ο] 

΄- 

ἐκχεάμενοι Α.(α. οοΥΥ. 5.ν. Μ. καταρροφῶσι Ε. ςοΥν. 8. Υ. καταροφοῦ- 
σιν Ἀ., δααϊῦο 8. Υ. ρ» ΟἸΩ15818 δαΐοῃῃ τοῦ δὴ---αὐτοῖς. ἐκχέοιεν Α.(α. ΠΟΥΤ. 5. ν΄. 
ἔχοιεν Ὄ. ῬΓ. 1ο. τούτων 19. τί δὴ] δὴ τί Ἀ. ἔφη ρΡοϑβὲ ἐπισκό- 
πτῶων (ϑὶς ΡΥ. 58. 1. τἄλλα] τὰ ἄλλα ". νὴ δία ἔφη Β.}. ἐδεδοίην 

γὰρ οτη. 10. εἱστίασας Α.᾿. εἱστίας 1). εἱστίασ ΟἿ ΘΟΙΠΡΘΏΠΙΟ 
5.106 ας ΒΌΡΕΙ σ, 564 ἴῃ τάϑ., ΡΓ. [ογίδββθ σαι, υὖ ἴ,. εἱστίας σαι σὺ, οἱ τηρ;. 
εἱστείας σύ. ἐκχέαντα Α.Ἀ. ρ᾿. ἐγχέοντα 1). 

Ῥοβίγσοιηο σοηῃΐίθηδι οὐϊπιαβ. Νά 6 
Ἰοοῖβ ροθύαγασα 101 Δρροϑβϑιδ βα0}5 ἀρ- 
Ῥδιδθύ να βὶβ ἰδ ]ΟΥ]β σθηὰβ ἔα15886. Αἵ- 
116] ἀὐρβηΐθαβ ἀργυρίδας, δα 685 χρυ- 
σίδας αἰχεγαηί. ΗοΙηοαΒ 1]. 23, 270. 
ἀμφίθετον ἀπύρωτον φιάλην αοἸΘΌτα- 
γῇ, 46 χὰὰ ταυ]ία ατιθιζαυαπῦ γδτη- 
τηϑίϊοὶ. (ὐταίπιι φιάλας βαλανειομ- 
φάλους, 1. 6. {Π011 ᾿Ιηϑύατῦ' οανδ8, ΑἸχιῦ. 
Ιοη ΟἸϊ 5 Ἰαχία κύπελλα Θαβάθιη τη6- 
τηογαν! μεσομφάλους γοοαη8. 'Π60- 
ῬοΟΠΡα5 ἴῃ ΑἸΐπ8 : Λαβοῦσα πλήρη 
χρυσέαν μεσόμφαλον φιάλην. δ 8] 
σἱη0 Ρ]6 πᾶ ἔπΐ, ΡοσαϊαπῈ 1815 6 16 1η 
6 πο ροΐα!. ΡΠογθογαίθβ ὀμφαλω- 
τὰς χρυσίδας πυποιυραν!. Χρυσίδι 
σπένδων οδῦὺ ἴῃ ΟΥ̓́ΔΕΙ νοῦϑα. [}ἢ 8]- 
(610 ΗφΙΏΙΡΡΙ: Χρυσίδ᾽ οἴνου πανσέ- 
ληνον ἐκπιὼν ὑφείλετο. ἴὕπαθ. ραΐοί 
εὖ ἔογτηᾶ οἱ τιϑιι5 δα ὈΪθοπ ἄστη. Ρ]η- 
ἀατι5 ΟἸγτηρ. 7. ἰμϊο φιάλαν ἀμπέ- 
λου ἔνδον καχλάζοισαν δρόσῳ ἨοιηϊΠδΐ, 
ὉΡῚ ΤΩΟΥΘΠῚ γοίμιβυ τη ΒΘΘΌΙΓΌΓ, ᾳῦο 
ΒΟΘΘΥ ΘΘΠΘΙΌ ᾿θοΐο ἴῃ ΠΟΏΨΙΨΙΟ ΡΓΌΡΙ- 
παραΐ ῬὨϊδ]ατη νἱπὸ ρ]θηδῖη : (6 αὰο 
Αὐὶβίοίθιθβ. ἂρ Αὐῃθηδοιιπη 12» Ρ. 
576. εὐ ΟἸάγεβ ᾿θιάθηη ἢ. 575. [ἢ 
Ἰϑυπτηοη. 6. Ρ8, ρῃ1α]α ραὺ Ηδοτοι- 
165: 1ΐθεπὶ Φαβοὴ Ῥυίῃ. 4, 245. δ1:- 
ΠΌΠ αἸΒυ θα] σΟΉν 18 φιάλαις ἀρ- 
γυρέαις Νεπη. 9, [22ὥ.0. Οϊα  αυοα 
10ρ860 Χϑπορίοι ΟΟἾΥ. 2, 232, καὶ ὁ 
παῖς ἐγχεάτω μοι τὴν μεγάλην φιάλην. 
Ηϊης ἴδο1}15 δὐἱῦ 1061 τι} 5 ὩΟΒΌΓΙ ἴη- 
ὑερρσγθίαϊιο, Ὁ] ἃ ΡΠ ]α]α ΙΒ ΠρῸ νἹ- 
αΟΥῚ ροβϑὶῦ 5. 8, τὸ ἔκπωμα. ὅῬϑεα 5[8- 
{τ βθοοῃθ βοαιθηῖθ 9, τὸ ἔκπωμα 
ΒΥΠΟΠΥΤΊΓΩ Θϑύ ῬὨ]Δ]80. ἰΐδαιθ ἀα- 
ὈϊαΥῚ ΠΟΠ Ῥοΐεϑβί βου ρίιγαπι ἐπ᾿ αὐτῆς 
ῬΙδπΘ θυ] ΠΟῚ ΡΟΒ86, 566 6586 ΔΟΒΌΓ- 
ἄτη. ΤῈ Δ] ΘΠ] Τ1Π] [εοοταῦ 0Ὁ- 

βουυδίίο Υ γυθη ὈδΟ8 πᾶ, απὸ νδηᾶ 
οὐ ἴαϊδα δββθὸ 6 ἸΟοὺῖβ βαρτα Ροϑι{8 
[6116 σοηνι ποίαν. 5ΟΗΝ, 

τῷ κυάθῳ] Κύαθος οταῖ ὑγὉ]1ἃ δθη68, 
αἃ νΙΠῸΠῚ ἐς οΥαΐ ΘΓ Παυγθδηΐ, οἱ 
Ὁ αϑι [8}1 ἀρυστὴρ ΔΡΡο]]αίαγ ἃ Ῥο]- 
]ὰο6 6,1το; το, 75. ΗὔΤΟΗ. Ρ]υτα 
Αἴμθη. το, Ρ. 424 Δ., οἴδιη 6 Χϑῃο- 
Ῥῃοπίθδ οἰΐδη8. 

ἐγχεάμενοι]ϊ ὅ8΄01 ᾿ηαπαρηίοθ, αὐ 
(οην. 2, 26 : Ἢν μὲν ἀθρόον τὸ ποτὸν 
ἐγχεώμεθα, εἴ 8110], αὖ ΑἸΧΙ δα δίθρῃ. 
ν. ᾿Εγχέω, ααππι ἐγχέοιεν ΠΟ δα 1ρ- 
508 ΓΘΙΘΥΥῚ ΡΟΒΒΙῦ ΡΙ ΠΟΘΙ ΔΒ. 

καταρροφοῦσι] ῬεΥϑδᾶ8 ῬΥΪΠΊΟΒ 1Π5{]- 
{1556 τῦῦ ΤῊ ΙΒΕ11 ΟἸθῸ5. Ῥγεορτιβίαυϑηΐ, 
δυϊάδϑ ἰγααϊῦ δα ᾿Ἐδέατρος, ᾳυοα ἀἰεῖΐ 
ὄνομα Ἑλληνικὸν, ἡ ῆ δὲ χρεία Περσική" 
ἦν δὲ προγεύστης τὸ πρῶτον καὶ προή- 

σθιεν τοῦ βασιλέως εἰς ἀσφάλειαν. 
ΗΌΤΟΗ. Καταρροφεῖν οδ΄ ΒοΥΡΟΓΘ 
οὐ ἴῃ νϑπίγθιῃ αἰθτηϊ ζετο, ἀπορροφεῖν, 
ΔΙ] 6. ΠΟ Βόύροτο. ΝΥ ΥΤ- 
ΓΕΝΒ. 

τοῦ---μὴ λυσιτελεῖν) (οηΐ. 1, 6, 49. 
“γενεθλίοις Ηοτοάοίαβ 1, 183: ἫἩ- 

μέρην δὲ ἁπασέων μάλιστα ἐκείνην ΤΙΣ 
μᾶν νομίζουσι τῇ ἕκαστος ἐγένετο" ἐν 
τῇ οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ ἵππον 
-προτιθέαται ὅλους ὀπτοὺς ἐν καμί- 
βοισις ῬΙαί: ΑἸδο, ἢ. τι ΟΣ: εΙΞ 
δὰν γένηται ὁ παῖς ὁ πρεσβύτατος (ΤΕ ρῚ5 
ῬΘΥΒΑΙ ΠῚ), οὗπερ ἡ «ἀρχὴ, πρῶτον μὲν 
ἑορτάζουσι πάντες οἱ ἐν τῇ βασιλέως, 
ὧν ἂν ἄρχῃ. εἶτα εἰς τὸν ἄλλον χρόνον 
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ βασιλέως γενέθλια ἅπα- 
σα θύει καὶ ἑορτάζει ἡ ̓ Ασία. Ζοϑι- 
τηῦϑ Η]β8ύ. 2, 27. 2: Τοῦ πατρὸς αὐτῷ 
Περσῶν βασιλεύοντος, καὶ τὴν γενέθ- 
λιον ἐπ πιτελοῦντος κατὰ τὸν Περσῶν 

νόμον ἡμέραν. ἩΤΟΗ. 



94. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

σαφῶς κατέμαθον φάρμακα ὑμῖν αὐτὸν ἐγχέαντα. Καὶ 
πῶς δὴ σὺ τοῦτο, ἐφη, ὦ παΐϊ, κατέγνως : : Ὅτι νὴ Δί᾽ 
ὑμᾶς ἑώρων. καὶ ταῖς γνώμαις καὶ τοῖς σώμασι σφαλλο- 
μένους. πρῶτον μὲν γὰρ ἃ οὐκ ἐᾶτε ἡμᾶς τοὺς παῖδας 
ποιεῖν, ταῦτα αὐτοὶ ἐποιεῖτε. πάντες μὲν γὰρ ἅμα ἐκεκρά- 
γειτε, ἐμανθάνετε δὲ οὐδὲν ἀλλήλων, ἤδετε, δὲ καὶ “μάλα 
γελοίως, οὐκ ἀκροώμενοι δὲ τοῦ ἄδοντος ὦμνυτε ἄριστα 
ἄδειν" λέγων Ἶ- ἕκαστος ὑμῶν. τὴν ἑαυτοῦ ῥώμην, ἐπειτ᾽ 
εἰ ἀνασταίητε ὀρχησόμενοι, μὴ ὕπως ὀρχεῖσθαι ἐν ῥυθμῷ, 
ἀλλ οὐδ᾽ ὀρθοῦσθαι ἐδύνασθε. ἐπελέλησθε: δὲ παντάπασι 
σύ τε ὅτι βασιλεὺς ἦσθα, οἵ τε ἄλλοι ὅτι σὺ ἄρχων. τότε 

γὰρ δὴ ἔγωγε καὶ πρῶτον κατέμαθον ὅτι τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ἦν ἡ 
ἰσηγορία ὃ ὑμεῖς τότ᾽ ἐποιεῖτε' οὐδέποτε γοῦν ἐσιωπᾶτε. 

11 καὶ ὃ ᾿Αστυάγης λέγει, Ὃ δὲ σὸς πατὴρ, ἔφη, ὦ παῖ, 
πίνων οὐ μεθύσκεται : Οὐ μὰ Δί", ἐφη. ᾿Αλλὰ πῶς 
ποιεῖ; ἢ Διψῶν παύεται; ἄλλο δὲ κακὸν οὐδὲν πάσχει: οὐ 
γὰρ οἶμαι, ὦ πάππε, Σάκας αὐτῷ οἰνοχοεῖ. καὶ ἡ μήτηρ 
εἶπεν, ᾿Αλλὰ τί ποτε σὺ, ὦ παῖ, τῷ Σάκᾳ οὕτω πολεμεῖς ; 

[10] 

σὺ τοῦτο ἔφη] ἔφη σὺ τοῦτο 1)., 564 ΡΥ. [οτίαδεο ἔφησ. τοῦτο Δηΐα κατέ- 
γνως ἀο]οῦ [,., ρΑ]ΠΠἸΒβῖπηο αἰγαπηθηΐο δα 4. ἃ. ὅτι) ὅτὰν Ὁ. δία] δι 
ἔφη 1). δία ἔφη Ἀ. μὲν γὰρ] γὰρ 1). ἃ Ροβί ταῦτα ΛΕ. ργ. εἰᾶτε 
Α.(. οὐ σουγ. ΗΕ. ποιεῖτε Α., ὈΓ. ξογίαβϑθ ποεῖτε, (. ΡΓ. ἐκεκράγειτε] 
εἰ ἴῃ 10. 0).Ε.., ΡΥ. η. οὐδὲν] οὐδὲ ἕν 1). ργ. μᾶλλα Α. δὲ] μὲν 5.ν. ΒΕ. 
ὠμνύετε 1)... ὠμνύετε δὲ Α.ἢ. δὲ] δὴ Ἀ. ἄδειν ἄ ἄρ. 15. ἑαυτοῦ] σαυτοῦ 
Δ.α. ργύ. ἔπειτ᾽ εἰ 1... ἐπεί τε Α.(Ε. ἔπειτε ἴ,. ἐπεὶ 1).1,. της. Μ, ὀρχεῖσθε 
ΜΗ. ρν. ὀρθοῦσθε α. φγ. ἠδύνασθαι 1): Ῥγ. ΒΡ ἐπελέλησθε 
ἐπελέληθας ἃ.., 568 ε 5. ε οἱ σθε 5. θας. ἡ δηΐθ ἰσ. οτὰ. ἢ)... πῆς ἴεν 
εἶπεν 1). ἔφη οτη. 1). παῖ] πε 10). ργ. μεθύσεται Ἀν: .Ηἱὸ 
της. (α. ὁ κομψὺὸς οἰνοχόος μέθης ποιητικός. σὺ ὦ] ὦ σὺ ὦ Ὦ. οὕτω τῷ 
σακᾷ 

ἐμανθάνετε] Ατ]ϑίοι. 6ῃ, 6, Ρ. 267 
64. Οχοη. : Λέγομεν τὸ μανθάνειν συν- 
ιέναι πολλάκις. ΠΌ ΤΟΗ. 

ἐκεκράγειτε] (ἀὰ] πυπηϊάτη -εισαν 
αἸἰχουαπῦ Αὐοὶ, π6 -εἰτε ααϊάριη α1- 
ΟΟΓ6. Ρούμϊθ86. νἹ] θηΐῃν, 8604 -εἰτε, τπὖ 
ΒΟ ΘΠ πιπΠῚ 510 ἐκεκράγετε. (ἐυδΙη 
ΤΟΥ ΡΥ ϑ θοηΐ Ἰ1ΥἹῚ 4] 1)οηποϑίῃ. 
Ρ. 586, τό, ᾿πίργιαηῦ. νϑυϊατη ἃὉ 1110 
ΠΟῚ Βουρύα πη 1110. ὥϊο ἀπωλώλετε 
σΟΏΪΒΟΙ ΕἸ: Ἃὐ᾽ 5, 5..8., ἩδπΟ ΘΏΙΠῈ 
ῬΓδ οἵ βϑοιιητίοο Ρδτβ. ραν. ρΡ]π8- 
αι ρουῖ. [ουιηδῖη σου8 Ροθίδυ τη 
ΟΧΘΙΊΡ]185. σοηἤτητηαν! Ἐ]Πη516}] 85. δὰ 
Αὐβίορῃ. ΛΔοῖ. 3252, ααστῃ αἸρΡμ Ποη- 
σ5 ἴῃ 111Π18 οουῦο σαγθαῦ Θχθιηρ!ο. 

ὠμνύετε] ὥμνυτε ροίϊι5 ΧΟΠοΡοη- 

ἰθ1πΔ νου αἰϊσθίαν δα 6, 4, 6. 8ι:ς 
1,4,10 ἐπεδείκνυε 1]αΐι τη ΡΓῸ ἐπεδείκνυ. 
Ὥμνυτε᾽ ΟἸΠ65 ΑἼΔ}).. 2, 5», 32. 

ἰσηγορία] Ῥδηρὶῦ ΔΒ ΘΗ ΘΉ51πΠ ἰση- 
γορίαν. 

11. διψῶν παύεται] 1.6. ΠΟ δα ΘΌΤ]6- 
[αἴθ πλ ἀδατιθ ὈΙΌ1ΐ, 564 πιὸ Β1πὴ Ταπίατη 
ΓΒΕ Πρδΐ. Ηγοάοι. 1. 128,39 Ξιτοῖσε 
δὲ ὀλίγοισι “χρέονται, ἐπιφορήμασι. δὲ 
πολλοῖσι καὶ οὐκ ἁλέσι' καὶ διὰ τοῦτό 
φασι Πέρσαι τοὺς Ἕλληνας σιτεομέ- 
νους πεινῶντας παύεσθαι, ὅτι σφι ἀπὸ 
δείπνου παραφορέεται οὐδὲν λόγου 
ἄξιον" εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας 
ἂν οὐ παύεσθαι. 

πολεμεῖς } ΑἸϊα ΝΟΥ ᾿ρΓΟΡΥα αἰοι 
ΘΧΘΙΊΡΪα ν. ἃΡ. ΛΘΡἢ. 68. 
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τὸν δὲ Κῦρον εἰπεῖν, Ὅτι νὴ Δία, φάναι, μισῶ αὐτόν" 
πολλάκις γάρ με πρὸς τὸν πάππον ἐπιθυμοῦντα προσδρα- 
μεῖν οὗτος ὁ μιαρώτατος ἀποκωλύει. ἀλλ᾽ ἱκετεύω, φάναι, 
ὦ πάππε, δός μοι τρεῖς ἡμέρας ἄρξαι αὐτοῦ. καὶ τὸν 
᾿Αστυάγην εἰπεῖν, Καὶ πῶς ἂν ἄρξαις αὐτοῦ; καὶ τὸν 
Κῦρον φάναι, Στὰς ἂν ὥσπερ οὗτος ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ, ἔπειτα 
ὁπότε βούλοιτο παριέναι ἐπ᾽ ἄριστον, λέγοιμ᾽ ἂν ὅτι οὔπω 
δυνατὸν τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν: σπουδάζει γὰρ πρός τινας" 
εἶθ᾽ ὁπότε ἥκοι ἐπὶ τὸ δεῖπνον, λέγοιμ ἂν ὅτι λοῦται" εἰ δὲ 
πάνυ σπουδάζοι φαγεῖν, εἴποιμ᾽ ἂν ὅτι παρὰ ταῖς γυναι- 
ξίν ἐστιν" ἕως παρατείναιμι τοῦτον ὥσπερ οὗτος ἐμὲ 

τ» παρατείνει ἀπὸ σοῦ κωλύων. τοσαύτας μὲν αὐτοῖς εὐ- [11] 
θυμίας “παρεῖχεν ἐπὶ τῷ δείπνῳ: τὰς ς δ᾽ ̓  ἡμέρας, εἴ 
τινος αἰσθοιτο δεόμενον ἢ τὸν πάππον ἢ τὸν τῆς μη- 
τρὸς ἀδελφὸν, χαλεπὸν ἢν ἄλλον φθάσαι τοῦτο ποιή- 
σαντα ὅ τι γὰρ δύναιτο ὁ Κῦρος ὑπερέχαιρεν αὐτοῖς 
χαριζόμενος. 

13. Ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν 
πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο αὐτῆς ὁ ᾿Αστυάγης καταλιπεῖν 
τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν ἅπαντα τῷ 
πατρὶ χαρίζεσθαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι 

14 νομίζειν. καταλιπεῖν. ἔνθα δὴ ὁ ο ̓ Αστυάγης λέγει πρὸς τὸν [12] 

Κῦρον, Ὦ παῖ, ἢν μένῃς παρ ἐμοὶ, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ 
ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ 

εἰσιέναι ὡς ἐμὲ, ἐπὶ σοὶ ἔσται: καὶ χάριν σοι εἴσομαι 
ὅσῳ ἂν πλεονάκις. εἰσίῆς ὡς ἐμέ. ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς 
ἐμοῖς χρήσει καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν 

φάναι οτη. 1).Μ. μισοῖ Α. οἱ εὐόηγη σ. ργ. ἐπιθυμῶν Β. ΡΥ. προ- 
δραμεῖν α. ΠΟΥ. 5. Ὁ. ἂν] δὴ ἃ ἂν }Ὁ παριέναι) εἰσιέναι 1).. 5. ν. Γ΄. 
οὔπω] οὐ Ὁ. ὁπότε] μη ὁ ὁπόταν, Ὠ181 8] ααοὰ εἰ δὲ πάλιν 1). ΡγῸ εἶθ᾽ ὁπόταν. 
Οὐοηΐ. 8, 1, 44. ἥκοι] ἡ ῬΥΠιΒ ἴῃ ταβ. Ὠ).., οἱ ἴῃ 1. Β.., αὐ οὐ δῇ ῃ 510 ἀπ 068. 
λοῦται Ἀ. λούεται Α.}).ἃ. εἰ] ἐπειδὰν ΓΞ Ἢ ἘΠῊ ὙΕῪ οὖ οἱ 58. ῃ 1..Μ. 
σπουδάζει Ἀν. ΗΓ. ---ἢ οοΥΥ. 12. βασιλικὸν τὸ χαρίζεσθαι τὰ δυνατὰ 
τηρ. α, τοιαύτας 10. τινος] ος (α. ἴῃ Γ8. τινα Α., 884 α ἴῃ Ππ|., Ὁ. Ἀ, 
π. τοῦτο 1). 13. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ. μανδάνη] αὕτη ἤδη Δαά. Ῥ. ἂν 
Ῥοβί μὲν 5.ν. Ὁ. Ὁ. χαρίσθαι οὗ σα 8.ν. 1... 14. ἢν μένης ἐὰν μεί- 
νῃς Ὁ. μὲν 5.ν. Ἀ. βούλει Ὀ185 (ἁ. οὔ ἰηῆ'ὰ ἀηΐθ λέγων. σοι] σοι ἔφη 
μᾶλλον ἢ. [ἡθτϊ χρήσῃ, 564 Ὁ. δἸξογαπι ἡ ἴῃ ΓΆΒ.» ᾿Θη416 ΤηΟχΧ πορεύσῃ: 
διώξη, 584 πορεῦσαι Ῥγ. εἴ διώξεις α.. ὁπόταν] ὅταν Ὦ. 

σπουδάζει πρός τινας] ϑοηῖα ἃσὶῖ δὰ Αὐμθηφιτη Ρ. 285, τηοτὰ δχοῖτι- 
Οἴιτὴ 8115, οἰ] 18 ΒΙΡΏ1. ΘΧΘΙΏΡ]ὰ αΐὰ- οἷδγθ ποι ργθίαίαγ Ζθαηϊιβ. Οοηΐ. 
ἸἸπηι5 δὰ ϑίθρῃ. 65. "ἡ. ὅ2ι Α. Οὐοτηπηοηΐ. 5, 12,6. ΗΝ. 

παρατείναιμι] ᾿Ἀδοΐα οἴη (Βα ὈΟΠῸ 14. ὁδὸν] Δ΄. βαριὰ 4. ΖΕΌΝ. 
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ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὗς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ἔπειτα δὲ ἐν τῳ 
δείπνῳ ἐπὶ τὸ μετρίως σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει 
ὁδὸν πορεύσει. ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ παραδείσῳ θηρία 
δίδωμί σοι καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ ἃ σὺ ἐπειδὰν 
τάχιστα ἱππεύειν μάθῃς, διώξει, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντί- 
ζων καταβαλεῖς ὥσπερ οἱ μεγάλοι. ἄνδρες. καὶ παΐδας δέ 
σοι ἐγὼ συμπαίκτορας παρέξω, καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν “βούλῃ 

᾿ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν ὁ [13] 

᾿Αστυάγης, ἡ μήτηρ διηρώτα τὸν Κῦρον πότερον βού- 
λοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ 

εἶπεν. ὅτι μένειν βούλοιτο. ἐπερωτηθεὶς δὲ πάλιν ὑπὸ τῆς 
μητρὸς διὰ τί εἰπεῖν λέγεται, ἼὍει. οἴκοι μὲν τῶν ἡλίκων 

καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κράτιστος εἶναι, ὦ μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων 
καὶ τοξεύων, ἐνταῦθα δὲ οἶδ᾽ ὅτι ἱππεύων ἥττων εἰμὶ τῶν 
ἡλίκων" καὶ τοῦτο εὖ ἴσθι, ὦ μῆτερ, ἔφη, ὅτι ἐμὲ πάνυ 
ἀνιᾷ. ἢν δέ με καταλίπῃς ἐνθάδε καὶ μάθω ὶ ἱππεύειν, ὅταν 
μὲν ἐν Πέρσαις ώ, οἶμαί σοι ἐκείνους τοὺς ἀγαθοὺς τὰ 
πεζικὰ ῥᾳδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω, ἐνθάδε 
πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ἱππέων κράτιστος ὧν ἱπ- 

τό πεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ. τὴν δὲ μητέρα εἰπεῖν, Τὴν δὲ δικαιο- [14] 
σύνην, ὦ παῖ, πῶς μαθήσει ἐνθάδε, ἐκεῖ ὄντων σοι τῶν 

ἄπει] ἀπίοις Α. ἀπίῃς Β.(. ἀποίης 1. ΘΟ οἱ ἸΏΡ’. δὲ ἐν} μὲν Α.Ὁ. σοττ. 
ΒΥΟΥΣ τὸ] τῷ α. ΘΟΥ͂Τ. Β.Υ͂. ὁποίαν] ὅπου ἂν 0. βούλῃ Α. νῦν 
νῦν ὄντα 1). συμπέκτορας Δ. Ἀ. ΡΓ. σ 8. ΚΑ. (. συμπαίστορας ).. ὁπόσα 
ὅσα 1).α. 15. ἐπεὶ] ἐπεὶ δὲ 1). ἠρώτα 1». πότερον] α δηΐθ ον 
ογαϑιῦ 10. οἱ Ροϑῦ Ἴϑες Ρογρις ποτε βούλοι. ἡμέ λησεν (-: ΘΟΥΓ. 1ῃ ὉΡ. εἶπε 
ΟΠῚ18818 ὅτι μένειν καὶ εἰμὶ) εἰμὶ τ. ἃ. καὶ τ. καὶ ἀκ. υ. ἐνθάδε 1. 
οἶδ᾽] εὖ οἶδ᾽ Ὁ.Ὁ. 5. ν. ὦ μῆτερ Ροβῖ ἔφη . οἶμαί σοι] οἴομαι 1). 
ἀγαθῶν ἱππέων] ἀγαθὸς ἱππεύων (ά. ἀγαθῶς ἱππεύων Α.(ὖ. ΘΟΥΤΓ. τό. καὶ 
δηΐο τὴν ο]οί Κ. μαθήσῃ Δ.1).α.., β6εα Ὁ). υἱ]ῦ. ἴῃ Τᾶ8. 

ἐν τῷ παραδείσῳ) Ἰεγα5. ΡΑΓΔΑ 518 
Ἰπο 888 Δ ]ογ6 νοϊρύδιβαθ βίσαι] οἵ 
ΠΟΡΡΟΥῚΒ ΘΧΘΙΌΘΠΑΙ σδιι8α ΔρΊΓΑ 16 Θ0η- 
βΒαθνογαηΐ Ῥουβαυιιπ γοροβ. [{ὰ Χρῃ. 
ΛΠΔΡ. 1,2, 7: Ἐνταῦθα Κύρῳ βασί- 
λεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων 
θηρίων πλήρης, ἃ ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ 
ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν 
τε καὶ τοὺς ἵππους" οὖ Ἰηΐτα 8,1, 528. 
ῬιμΠορίῳ. Ν1-- ΔΡοΟΙΙΟι,, ος.28,.Ὁ..46: 
Μέλλων δέ ποτε πρὸς θήραν γίγνεσθαι 
τῶν ἐν τοῖς παραδείσοις θηρίων, ἐς οὗς 
λέοντές τε ἀπόκεινται τοῖς βαρβάροις 
καὶ ἄρκτοι καὶ παρδάλεις. Οὐυτῦ. 8,1, 
τι: “Βαγθάγθ ΟΡ ]Θη 126 ἴῃ 11115 10618 
μαπα 1.116 δβιιπῦ τηα]οσα ᾿η6Ἰοῖὰ απιατη 

ΤηΔΡῺΪ58. ὨΘΠΊΟΥ 115 58} τπιβαθ ΠΟΡ]- 
111 ΠῈ ἔα ἉΓτη σ,ΊΘσΘ5 οἰαιιδὶ, ὥραΐο- 
885 δ Προς οἰσιιπῦ. 5] ναβ, ΟΥΘΌΓΙΒ 
ΡΟΥΘ τη Δα ΔΤ Π. ΟΠ 118. ἀιηο- 
Πδ8. ΜυΤ]Β ΠΘΙηΟΥα ΟἹ Πρ Πΐια, ὑπ - 
846 Ὠαθοηΐ νοπδηΐπιπη Τοοορῖα- 
οι14.᾽ ΗΠΌΤΟΗ͂, (δον στο τῶν 
Ν. Α..2. 20, Ρ]η. 8, 25. ᾿ρϑυσησο 
νοσ θα] Ῥογβισαπ ΡΟ ΠΙΘΠΓΘΠῚ 
ῬΟ]]. 9. 15, δα αὖ Ζεαππι8. 

15. ὅταν εἰς Μήδους ἔλθω, ἐνθάδε 
πειράσομαι] [πἰοχριιησοπάστη Ρούϊιβ 
ἐνθάδε πειράσομαι, ατιαπ πῦ ἴῃ Δ.) . ἃ. 
οὐ ψα]ροὸ ἢΐ, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους ἔλθω 
ἐνθάδε. Ἐδϊ᾿ 81. δα, Απηβίοϊοα, οἱ ὥοῃρο.- 
ἴοστιβ. 
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διδασκάλων :; ; καὶ τὸν Κῦρον φάναι, ̓ Αλλ᾽, ὦ μῆτερ; ἀκρι- 

βῶ ταῦτά γε ἤδη. Πῶς σὺ οἶσθα: τὴν ΕΡΗΝΑ εἰπεῖν. 

Ὅτι, φάναι, ὁ διδάσκαλός με ὡς ἤδη ἀκριβοῦντα τὴν 
δικαιοσύνην καὶ ἄλλοις καθίστη δικάζειν. καὶ τοίνυν, 
φάναι, ἐπὶ μιᾷ ποτε δίκη πληγὰς ἔλαβον ὡς οὐκ ὀρθῶς 

17 δικάσας. ἣν δὲ ἡ δίκη τοιαύτη. παῖς μέγας μικρὸν 
ἔχων χιτῶνα παῖδα “μικρὸν. μέγαν ἔχοντα χιτῶνα, ἐκδύ- 
σας αὐτὸν τὸν μὲν ἑαυτοῦ ἐκεῖνον ἡμφίεσε, τὸν δ᾽ ἐκείνου 
αὐτὸς ἐνέδυ. ἐγὼ οὖν τούτοις δικάζων ἔ ἔγνων βέλτιον εἶναι 
ἀμφοτέροις τὸν ἁρμόττοντα ἑκάτερον χιτῶνα ἔχειν. ἐν 
τούτῳ αὖ με ἔταισεν ὃ διδάσκαλος, λέξας ὅτι ὁπότε μὲν 
τοῦ ἁρμόττοντος εἴην κριτὴς, οὕτω δέοι ποιεῖν, ὁπότε δὲ 
κρῖναι; δέοι ποτέρου ὃ χιτὼν εἴη, τοῦτ᾽ ἔφη σκεπτέον εἶναι 
τίς κτῆσις δικαία ἐ ἐστὶ, πότερα τὸν βίᾳ ἀφελόμενον ἐ ἔχειν ἢ 

τὸν ποιησάμενον ἢ πριάμενον κεκτῆσθαι" ἐπεὶ δ᾽, ἔφη, τὸ 

ἀκριβῶ 1.᾿.. ἀκριβῶς ΔΑ.) .α. ταῦτα Δ.Ὁ. ρτ. Π. οὔ ᾳαὶϊ τε ΡΙῸ γε 1. ταύ- 
την 1).α. οοὐν. ἤδη Α.Ο. ργ.» ὖὐ νἸάοαγ, 1 ἴῃ αὰο οἶδα εἰ ἤδη ἴζὰ οοπ]πποία πί 
αἰτατη {πουὶῦ ΡΥ. Πθβοῖδβ, 1... οἶδα Ὁ. εἰπεῖν τὴν μ. Ὁ. ποτε] δήποτε 1). 
17. τοιάδε Ὦ. μικρὸν] ὀλίγον Ἀ. ΡΥ. ἕτερον παῖδα Ὁ. ἀμφίασε σ. 
ΡΥ. αἂϊ ἸῃΡ. κύρου κρίσις, οὐ 8118. τῇ. δίκη παιδὸς μικροῦ μέγαν χιτῶνα ἔχοντος 
καὶ μικρὸν μεγάλου, δι᾽ ἣν ἐπλήγη ὁ κῦρος παῖς ὦν. ἐγὼ γοῦν Ἐ. γ΄. ΓΑΌΥ] 
ἁρμόζοντα. ἐν δὲ τούτῳ ΟΥΏ1580 αὖ 1). ἐν τούτῳ δ᾽ αὖ Ἀ. λέγων 9). ὅτι 
οπι. Δ.0.α.Μ.Ά.., ἀα4. {ππἰ. ἁρμότοντος 1). ἁρμόττοντος [ογίε586 Μ, ἁρ- 
μόζοντος Α.α.Β. 
ποτέρου] ὁποτέρου Πα. 
εὐβοοραίρὶ τὸ ποιῆσαι μόνον Ἀ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἔφη ὰ. ἐπεί γ᾽ ἔφη Η. 
ΡΓ. ἐπειδὰν δ᾽ ἔγνω ἃ. οοΥΓ. Α. 

αὐτῷ] Βεροίαχμη ροβί ποιθη ποΐδ- 
νἱπη8. δα ΑἸδΌ. ύ, 5, 15. 16 ἴηἶτἃ 
Ι 
ὮΣ ἀκριβῶ ταῦτά γε ἤδη] Ἐϊ5] 56- 

4θη5 οἶσθα δοτημηθπάδγθ νἱἀθαίαγ 
οἶδα, ααοα οὐτὴ ἀκριβῶς οοπ]υπρὶς 
Χοη. (ὔοοη. 2, 2. δ 81101, ΑὐἹβίορῃ. 
ΝΡ. τοο, Ἂν. 156, ])οτηοβίῃ. ρΡ. 28, 
11, δίθυυση ἰδιθθη Ὠγθοῦ]] ΠΌΠῚ 
ῬΙΟΡΙΟΙ 56 Ἰρϑῖιι ἔστη ΡῬΥΟΡΊΘΥ 6δη- 
ἄθιῃ ἀθρυν δ] ΟΠ θη : 1. δῖο Η6- 
ΒΥ ΟΠτ5 ἩΗκρίβωτο, ἀκριβῶς ἤδει. 51- 
ΤΩΠΠΟΥ δυΐοια δρᾶ ΘιομυΒ. Απί. 
ΒοΙῃ. 4, 81: Ὅπου ὁ γενόμενος ἐξ 
ἐδιώτου τύραννος πᾶσαν ἀκριβοῖ τὴν 
τυραννικὴν κακίαν, ᾿δθο 606 1618.  δῇ!- 
ΟΔΠΙ Βουρίαγα ἴῃ ἀκριβῶς διεξήλασε 
ἀορτγαναΐα. Ταῦτα βιιηΐ τὰ δίκαια 8. 17. 

17. ἁρμόττοντα] ΧΟΠΟΡΒΟΙΙΙ 00Ὴ- 
βίδηζον το ἀθηαιη 6856 ἢ 480 1101] 
ῬΙΘγατηατιθ σοπβοηϊμαηΐῦ ἁρμόττω, [ΕΓ 

εἴην] εἴη Α.(6. ργ. Β. 
πότερον 1). 

πονησάμενον (α. τηρ. τ. Ἀ. 
ἔπειτα δ᾽ ἔφη 1).6. 5. ν. Γ. 

κατασταθείην δῃΐα τοῦ ἁρμ. 10. 
βίᾳ] μίᾳ Α. τοβετρίαβ. τὸν 

ἢ τὸν πρ. 10. 
ἐπειδὰν δὲ γνῶ ἃ. 

ἰδία δ] δἰΐοσαπὶ ΔΌοΥταπίθ8, αἱ 

ΡΆ.]1ο ᾿πΐἴτα οἵ 1, 45 18, ΠΟΠΠᾺ]Π, οἱ 
ΟΥ̓ ΠΕ, 2... 1. πον ἡ γ5. 5ὸ:. δὲ 21: 
Ἰϑη. τς ἃ; ὀχοθρίῖβ ἰϑιθῃ Ἰοοὶθ ΠὈΤῚ 
46 ΤῈρ. [δοοᾶ., Ὁ ἀθ6 ραγίδ ΠΟΥ ΠῚ 
Βανπποβίβ ἀἰοὶ νἱἀθίυν ΓΤ οΟηΪοΘ, Ρ]α- 
ἰξιοις αἸοίυτη δα ΤΠ 68. Θίθρἢ. 

ἐν τούτῳ αὖ] ϑοπρύαγα ἐν τούτῳ 
δ᾽ αὖ τοῖῃϊ οἰτὰ δὰ δ᾽ οὖν ἄποεγα νἱβᾶ 
68, σϑθ ῬΡΕΒΒΙ πη Ὠϊςο ρδγίοι]8 βαηΐ, 
αασπη αὖ ᾿Ἰπβο]οηιι8, δὲ δαΐθιη οοΥ- 
ΤροΟΥ ΙΒ γι ἀθαύαν. Ῥ͵Ὸ ἐν ΔΝ οΙβκῖπ8 
ἐπὶ, τ 2. ἘΣ ΤῸ; ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ παιό- 

μενος. Ῥδι]]Ο 8] 16 Υ 4, 2, 56. 
ποιησάμενον) Μεοαϊσηι πὐγαπηατ Πἰς 

Ροϊεβίαϊθῃηῃ ἢδρθῖ, 411 5101 νϑβϑίθιῃ 
1056 ἴδοιδ οὖ 4] νϑϑίθπῃ 80 8110 5101 
ΘΟΠΗ͂ΟΙ οὐτανι. ΥΥΤΤΕΝΒ. 

ἔπειτα δὲ ἔφη) ΗἩοΙπαοτῆμπβ τηδ]6- 
Ῥαΐ, ἐπειδὴ, ἔφη, τιῦ 1η|Π|{] τηοαϊ] ΔὉ 
ἐπειδὴ ρῬοῃμάθαδηῦ : τὰ (6 βίγποίαγα 
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μὲν νόμιμον δίκαιον εἶναι; τὸ δ ἄνομον βίαιον, σὺν τῷ 
νόμῳ ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν δικαστὴν τὴν ψῆφον τίθεσθαι. 
οὕτως ἐγώ σοι, ὦ μῆτερ, τά γε δίκαια παντάπασιν ἤδη 
ἀκριβῶ" ἢν δέ τι ἄρα προσδέωμαι; ὁ πάππος με, ἔφη, 

18 οὗτος ἐπιδιδάξει. ᾿Αλλ᾽ οὐ ταὐτὰ, ἔφη, ὦ παΐ, παρὰ τῷ 
πάππῳ καὶ ἐν Πῴσαις δίκαια ὁμολογεῖται. οὗτος μὲν γὰρ 
τῶν ἐν Μήδοις πάντων ἑαυτὸν δεσπότην πεποίηκεν, ἐν 
Πέρσαις δὲ τὸ ἴσον ἔχειν δίκαιον νομίζεται. καὶ ὁ σὸς 
πρῶτος πατὴρ τὰ τεταγμένα μὲν ποιεῖ τῇ πόλει; τὰ ἠϑ 
μένα δὲ λαμβάνει, μέτρον δὲ αὐτῷ οὐχ ἡ ψυχὴ, ἀλλ᾽ 
νόμος" ἐστίν. ὅπως οὖν μὴ ἀπολεῖ μμαστιγούμενος, ἀπκαίνν 
οἴκοι ἧς, ἂν παρὰ τούτου μαθὼν ἥκῃς ἀντὶ τοῦ βασιλικοῦ 
τὸ τυραννικὸν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ πλεῖον οἴεσθαι χρῆναι πάντων 

ἔχειν. ᾿Αλλ᾽ ὅ γε σὸς πατὴρ. εἶπεν ὁ Κῦρος, δεινότερός 
ἐστιν, ὦ μῆτερ, διδάσκειν μεῖον ἢ πλεῖον ἔχειν: ἢ οὐχ 
ὁρᾷς, ἔφη, ὅτι καὶ Μήδους ἅπαντας δεδίδαχεν ἑαυτοῦ μεῖον 
ἔχειν ; ὥστε θάρρει, ὡς ὅ γε σὸς πατὴρ οὔτ᾽ ἄλλον οὐδένα 
οὔτ᾽ ἐμὲ πλεονεκτεῖν μαθόντα ἀποπέμψει. 

ΚΕΦ. Δ. 
Τοιαῦτα μὲν δὴ πολλὰ ἐλάλει ὁ Κῦρος" τέλος δὲ ἡ μὲν 

μήτηρ ἀπῆλθε, Κῦρος δὲ κατέμενε καὶ αὐτοῦ ἐτρέφετο. 
καὶ ταχὺ μὲν τοῖς ἡλικιώταις συνεκέκρατο ὥστε οἰκείως 

[15] 

μὲν 5.0.Τ. Ἀ. οὖν δῃΐθ ἐκέλευεν δα. ἢ)... Εὐνοῦ. Ἐπ ἀπ ΡΝ. [ογίαβϑο 
νῦν. ἐκέλευεν ἀεὶ Δ... ἐκέλευσε ἀεὶ Μ. ἐξ χ ἐρον δεῖν ἣν, «πρΣ τὴν 
οπι. .α.Ά. σοι] σοι, ἔφη 10. ὦ οτ. α. ἤδη ἀκριβῶ] οἶδα ἀκριβῶς 
α.τὰρ΄. ΓΤ. οὐ, αὐ νου», Μ. ἔφη ΙΕ οὗτος ἸΠ1ΌΟ νΘΥΒΊΙΒ, αὖ ῥτοτηῖ- 
πραΐ, 1). τ, παρὰ] παρά τε ἢ). .1,. 5. Υ. καὶ---δίκαια] τὰ δίκαια ἐν 
πέρσαις ἢ), δεσπότην ἑ ἑαυτὸν 1). ἐν] καὶ ἐν "τὰ τὰ Ὀ15 ΟἸη. οὕ ποιεῖ ἃ 
ποιεῖ 1).Π.., δἸζογαπη τὰ οἵη. Α, τύχη α.ἢ. Ψ 8.ν.ν. α. ἀπολεῖ Ἀ.. ργν.--- 
ΘΟΥΤ. ἀηύλει οὐ η 8.ν. Ὁ. ἀπόλῃ Ἰλαί: ἀπολῆ 1,. ἧς Ποϊπαογῆμβ. [101] ἴῃς, 
εἴης α. ΟΟΥΤ.», 4] τηρ΄. τυραννικὸν ἡ πλεονεξία. πλέον 1).}.. ἁπάντων 1). 
μεῖον ἢ λει Ἰηνορας 1)., 564 β 5. πλεῖον, α 5. μεῖον ΡΟΠΘΠΒ. ἢ ---ἔχειν οΤη. 
Α.6. ταρ. Υ. αὐνεθ αν πὰλ. μαθόντα) μὴ διδάξας πλ. Ὁ). ἀποπέμ- 
ψεται 1) 

δαἅισθ Ἰαροῦ ΥοΙῆπηΒ δα Ρ]αΐοῃ!β 
ϑυροβ. Ρ. 9. ΒΟΉΝ. Ἐπεὶ, αποὰ 
γοϑαταϊ, οὐ ἐπειδὴ οὐπὶ πη Πηϊϊνο ο0Π- 
Ἰαποῖα ποίανϊπηιβ δα “ΓΠ68. δίθρῃ. Ἔ- 
γνω διυΐθμῃ ἰδοίτιτη νἹἀθῦαυ οχ Ἀβουρίο 
γνω 1. 6. γνώμη, τι 1). τηρ. μΒαθεῦ σοι- 
Ροπαϊατη νοῦ. ὡραῖον. 

18. πρῶτος] το παίιγ}}5 ρμοϑίιι- 
Ἰαθαΐ καὶ ὁ σὸς πατὴρ πρῶτος. ΄ΟΦΗΝ, 
(Οη δυϊθιη 5, 1.11: 5,1; 12. 

ἡ ψυχὴ] Τιραϊ τῇ ψυχῆ Χεη. φποά- 
ν]Β Δρροίθῃϊιθ σϑῆτιβ ΘΓΌΤΊ τι οὔ η 
ΤΟΙΡΌΤΩ αὐτὴ ΕΠ] θ118 ΔΙΠΟ.ῸΪ Π1}}1] σοιη- 
τηπη6. 11ὰπὶ Πάθογο οὐ ααδγιτῃ (681- 
ἄθυῖο σοΥΡιι5. Ροΐϊ8. σαδτη θᾶτῃ ΔΠΠΟΙ 
να]ρὸ ογθα τ. τὰ 46. στ σΟΡΙΟβ6 
ΘΟΠΘΟΙΔΒΙΏ. 1,1, αἸββοῦο, ΚΤΈΕΡΗ. 

τοῦ βασιλικοῦ τὸ τυρ.] 1)ιΒογ Πηοη 
ΘΧΡΟηϊ (ὐοτηπηοπί. 4,6,12. ΖΕΌΝ, 
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“-“ Ἧ ᾿ Ν Ἃ “- , ᾿ 

διακεῖσθαι, ταχὺ δὲ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἀνήρτητο, προσιὼν 
37 3 “ 5 ’ 3 “ ε΄ ἡ ἰχ 3 

καὶ ἔνδηλος ὧν ὅτι ἠσπάζετο αὐτῶν τοὺς υἱεῖς, ὥστε εἴ τι 
ἴω ,ὔ ΄ Χ ἴω ον τ ἴω ’ 

τοῦ βασιλέως δέοιντο, τοὺς παῖδας ἐκέλευον τοῦ ἵάυρου 
-“ ͵7ὔὕ Ἁ σι 7. 

δεῖσθαι διαπράξασθαί σφισιν. ὁ δὲ Κῦρος, εἰ δέοιντο 
5 “- ε - δι Χ , ( “ 

αὐτοῦ οἱ παίΐδες, διὰ τὴν φιλανθρωπίαν καὶ φιλοτιμίαν 
2 περὶ παντὸς ἐποιεῖτο. διαπράττεσθαι. καὶ ὃ ̓Αστυάγης ὕ ὃ τι [2] 
δέοιτο αὐτοῦ ὁ Κῦρος οὐδὲν ἐδύνατο ἀντέχειν μὴ οὐ χαρί- 
σθαι. καὶ γὰρ ἀσθενήσαντος αὐτοῦ οὐδέποτε ἀπέλειπε 

Ν ΄, »ῸΝ ΄, ν Ὁ» , 9 ᾿ - 5 
τὸν πάππον οὐδὲ κλάων ποτε ἔπαυύετο, ἀλλὰ δῆλος ἢν 

“ Ψ ΄ ΄- ’ὔὕ ,7ὔ 5 7] Ν. ἣν 

πᾶσιν ὅτι ὑπερεφοβεῖτο μὴ οἱ ὁ πάππος ἀποθάνῃ" καὶ γὰρ 
δ 5 ,ὔ 3 ΄ὔ - 3 Ψ 

ἐκ νυκτὸς εἰ τινος δέοιτο ᾿Αστυάγης, πρῶτος ῃσθάνετο 
“ ἥν ’ ζ , 7 

Κῦρος καὶ πάντων ἀοκνότατα ἀνεπήδα ὑπηρετήσων ὃ τι 
3 ᾿ “ ,ὕ , ἌΝ 

οἴοιτο χαριεῖσθαι, ὦστε παντάπασιν ἀνεκτήσατο τὸν Αστυ- 
ἀγην. 

4 εὐ αὶ ἦν μὲν ἴσως πολυλογώτερος, ἅμα μὲν διὰ τὴν σαι- [3] 
δείαν, ὅτι ἠναγκάζετο ὑπὸ τοῦ διδασκάλου καὶ διδόναι 
λόγον ὧν ἐποίει καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἄλλων ὁπότε δικάζοι, 
2) οἱ Ν Ν Ν Χ 5 Ν δ ϑοἷνΝ ιν 

ἐτι. δὲ καὶ διὰ τὸ φιλομαθὴς εἶναι πολλὰ μεν αὐτὸς ἀεὶ 
τοὺς παρόντας ἀνηρώτα πῶς ἔχοντα τυγχάνοι, καὶ ὅσα 
αὐτὸς ὑπ᾽ ἄλλων ἐρωτῷτο, διὰ τὸ ἀγχίνους εἶναι ταχὺ 
ἀπεκρίνετο, ὥστ᾽ ἐκ πάντων τούτων ἡ πολυλογία συνε- 

δ “ ᾽ 3 Υ Ν, Ἂ Υ ’, Ἵ, 

λέγετο αὐτῷ" ἀλλ᾽ ὥσπερ γὰρ ἐν σώματι, ὅσοι νέοι ὄντες 
, “7, σ » Α ΧΝ Ν 3 “ἃ 

μέγεθος ἐλαβον, ὁμως ἐμφαίνεται τὸ νεαρὸν αὐτοῖς ὃ κατη- 
“- Χ 7 Ο ᾽ “ 7] γορεῖ τὴν ὀλιγοετίαν, οὕτω καὶ ζύρου ἐκ τῆς πολυλογίας 

3 ͵΄ὔ , 9 ε 

οὐ θράσος διεφαίνετο, ἀλλ᾽ ἁπλότης καὶ φιλοστοργία, 

1. ἀνήρτητοΊ ἀνεκτήσατο Δ. α. ΟΟΥΥ. 8.Υ.1 σὰ 8. Τῇ Υ. 1). ἀνηρτήσατο Τ,.Μ. 
ἀσπάζοιτο Ἐ. ργ. ὥστε] καὶ 464. 1). εἴ τι] ἐπεὶ Δ... σοΥΥ. τηρ. τοῦ 
κύρου] κύρου 1).Ἐ. εἰ] ὅ, τι Ὦ. 2. ἀστ.] δὲ δα. Ὁ. ἀντιλέγειν 
1.6. τρ. γὰρ 1). τηρ-. ἀπέλειπε δύο μδπι8. ΓλΌγ1 ἀπέλιπε. διὸ 
κλαίων. ἀλλὰ δῆλος] δῆλος δὲ Ὁ. μὴ] ὃ ὅτι μὴ Α.α. ἀποθάνοι Πνεν 
νυκτὶ 1... ΘΟΥ}., ὈΓ. νυκτός. κῦρος] ὁ κῦρος 1). 4. ἴσως ὁ κῦρος δΔ4α, 
Ὀ. Β. κῦρος α. Μ. Ηἰϊς α. εὐ 1. τῃρ΄. ἢ (κ' εἰς ἔογθ 6.) ὥσπερ (ὡς [..) παιδίσκος 
ἔτι ἄνηβος ὧν, δ 515 αὐ δαπῦ ἴῃ ἴ,. Ροϑί πολυλ. ᾿ηβοχυῖ 10. δικάζειν Α. 
ἔτι δὲ καὶ---παρεῖναι Βίο0. ΕἸ. 56, 321, 4ὰὶ οπ. ἀεί. τυγχάνει α.Μ.Κ. 
ἀπεκρίνατο Ἀ.α. σώμασιν 1). δίο". σ 5. ΤΥ. σ. τὸ ν. αὐτοῖς] τι 8. τὸ Τ. 
. τι ν. αὐτοῖς 1.1ζ. τι αὐτοῖς ν. ἵζ. ϑίοΡ. ὃ] ὅτι κύρου] ὁ κῦρος )., οἱ 
ΙΏΟΧ θρασύς. ἁπλότης ] τις δαα. Ὦ. πρᾳότης τις ς 5[00., 564 πραό τις Α. 

Ι. ἀνήρτητο] ἀνεκτήσατο ἴῃ [ἸΡΥῸΒ ἸοαυΘἢ8 ἸΠζΟΥ τα. δῖ. ΑΏΔ0. 2,0, 
ἹΠΕΠΟΓΟΙ ΠΓΓΘΡ9Ι Ἔχ Β: 2, Υ611, 5..90: 8: Ἱκανὸς ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς 
α008 ΙΟΟο5 οοπία] ΘΙ ΘΡὮ. 1Π τηδΓρ'. 

2. ἀντέχειν) 1ἴὰ ἀϑυτρανι Η. ΟΥ. 2, 
δὲ: τύ, ΒΌΗΝ, 

τὸν πάππον---ὁ πάππος] ἘἈΘρθοίϊίυ 
αὐτοῦ Ἰρ80 ΠοΟΙΏΪΠ6, απὸ ΟΥΓᾺΒ. (ιι881 

πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. ΥΤΤΈΝΒ. 
2. τὸ νεαρὸν] ΡΙαῖ, Ῥοχηρ. 6. 2: Τῷ 

νεαρῷ καὶ ἀνθοῦντι διέφαινεν ἡ ἀκμὴ 
τὸ γεραρὸν καὶ τὸ βασιλικὸν τοῦ 

ἤθους. ΦΕΌΝ, 
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Ὁ ΜΠ. 5. , » Ἷὕ , Ἀπητίι τ , Ἂ π 
ΟΟΊ ΕἾ εθυμει αν τΤτις ετι πλείω αὑτοῦ ἀκούειν ἢ σιωίωντί 

παρεῖναι. 

Ὡς δὲ προῆγεν αὐτὸν ὃ χρόνος σὺν τῷ μεγέθει εἰς ὧραν [4] 
τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, ἐ ἐν τούτῳ δὴ τοῖς μὲν λόγοις βρα- 
χυτέροις ἐχρῆτο καὶ τῇ φωνῇ ἡσυχαιτέρᾳ, αἰδοῦς δ᾽ ἐ ἐνε- 
πίμπλατο, ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι ὁπότε συντυγχάνοι 
τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ τὸ σκυλακῶδες τὸ πᾶσιν ὁμοίως 
προσπίπτειν οὐκέθ᾽ ὁμοίως. προπετὲς εἶχεν. οὕτω δὴ ἡσυ- 
χαίτερος μὲν ἦν, ἐν δὲ ταῖς συνουσίαις πάμπαν ἐπίχαρις. 
καὶ γὰρ ὅσα διαγωνίζονται πολλάκις ἥλικες πρὸς ἀλλή- 
λους, οὐχ ἃ κρείττων ἤδει ὦν, ταῦτα προυκαλεῖτο τοὺς 
συνόντας, ἀλλ᾽ ἅπερ εὖ ἤδει ἑαυτὸν ἥττονα ὄντα, ἐξῆρχε; 
φάσκων κάλλιον. αὐτῶν ποιήσειν, καὶ κατῆρχεν ἤδη 
ἀναπηδῶν ἐπὶ τοὺς ἵππους ἢ διατοξευσόμενος ἢ ἢ διακον- 
τιούμενος ἀπὸ τῶν ἵππων οὔπω πάνυ ἔποχος ὧν, ἡττώ- 
μενος δὲ αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα ἐγέλα. ὡς δ᾽ οὐκ ἀπε- 
δίδρασκεν ἐκ τοῦ ἡττᾶσθαι εἰς τὸ μὴ ποιεῖν ὃ ἡττῷτο, ἀλλ᾽ 
ἐκαλινδεῖτο ἐν τῷ πειρᾶσθαι αὖθις βέλτιον ποιεῖν, ταχὺ 

ὥστ᾽] ὥστε καὶ 1).Μ. ἐπεθύμει ἄν τις 1).(.τηρ. ΓΤ. ἐπιθυμίαν τις εἶχεν 
Δι α. οὔ αι] εἶχε ΒΗ. ἀκούειν αὐτοῦ 1). ὅἴο0. 4. προσῆγεν Α. ὃ χρ. 
αὐτὸν 1). γίγνεσθαι 1). βραχυτέροις] μανοτέροις ω ἡσυχετέρα α. 
ὍΓ. οὐ Τουία580 1), ὈγΥ. ἐνεπίμπλατο] ἐνπίμπλατο Δ. ἐνεμπίπλατο 1). ἐνεπί- 
πλατο ᾿᾿. ἐρυθαίνεσθαι Δ. “ὁπότε καὶ σ. (ἱνδί. πᾶσιν ὁμοίως] πᾶσιν 
0. οὐκέτ᾽ ὁμοίως Α. οὐκέτι ὁμοίως . προπετῶς 10).(. 5. ν.Υ. δὴ] δὲ 
(θεν: πάμπαν οτη. ἢ). ἤδει ὧν] ἤδη ἢν Δ.α. ἐξῆρχε] ταῦτα εν ἡο 
Π.}. α. Πηρ'. Τ. ἤδη ἀναπηδῶν ἢ ἢ διαναπηδῶν Δ. σι! π: ἐπὶ τοὺς ἵππους] ἐν 
τοῖς ἵπποις, ΟΟΥΤ. 85. .» Ὁ. εἱ ἢ διακοντιζόμενος ἢ ἢ διατοξευόμενος. ΠΤ 
ἥττωτο 1). ἃ ἡττῷτο Θ100. ΕἸ. 29. 72. οἰΐδῃβ οὐκ ἀπεδ. --- ἄμεινον. ποιεῖν, ΗΙς 
τηρ΄. α. τ. ὅτι ἡσσώμενος καὶ μὴ ὀργιζόμενος ἀλλ᾽ ἐπαναλαμβάνων ἐπὶ τὸ τέλειον 
ἀφικνεῖται. ἐκυλινδ. ἢ. 5ῖοῦ. βελτίων 1). 

ἢ 80 ἐπεθύμει ρΡεπαεῖ, πὶ ἴὰπὶ Ηο- ἐπάρχω, “καταρροφῶ εἰ ἀπορροφῶ νᾶ- 
ΠΊΘΙῸΒ αἸχὶ βούλεσθαι ἢ οἴ ροϑύ δπὰ ΓΥἹΔΙΤΓ 1, 1, 4: 3, 9 οὕ το. ΝΥΊ- 
4111. ΤΕΝΒ. 

σκυλακῶδες]} [πηϊαῖτι! Θγηθβῖαβ (6 ἤδη ἀναπηδῶν]) ἢ διαναπηδῶν Ῥτο- 
Ῥγον. ρΡιοολ. ΝΥΤ ΝΒ. ΑἸιατα- Ῥανι γι θη δ. ἴῃ ΕΟ]ορῚΒ βίου. 
[ἸΟῊΘ τι5ι18 Θϑύ σου ΑΓ ΟΠ 6 Οδἔπ] ΟΠ Ρ. 378. θα σογίαηθη ΘΠ] τ ΠΟῚ 
ῬΙαῖο δῖ. 7, Ῥ. 5380 Β. ΒΟΉΝ. ἸΏ 60 εἴα, 4118 τη6]1π|ι8 οἵ οϑ]θυῖ5 

ταῦτα προυκαλεῖτο] ῬΥξΟΡΟΒ. εἰς, Θα]ααπη Δβοθηαοροῦ; ΠΟ ΘΠ1ΠῚ ΡΥΤητι8 
αυάπὰ Δα Ρ]αΐ., ἈΡ1Ὶ ας Ταβριοἱῖ, θαυ! δ! ]0 18. ἃρ18. σγαάτιβ ΠῸῚ Ῥοΐεγαὶ 
Μοτ. Ρ. 514 Β.; 632 (Ὁ., οπλῖβϑο θχ- ΟΥὙΤαμα αἶπι ΤΠ ΟΤΆΥ], αἱ ἰἸάτὰ Δ]]]πὰ- 
ΘΙΏΡ]Ια Ρ]αΐ. οὐ 1)θιμοβίῃθηϊβ ν. ἰῆ ἴθηϊιβ ἔποχος ογδΐῖ, οὖ 86 ΗΣΤΩΪΟΥ ἴῃ 
65. Βίορῃ. Θ6.0 ἴθποῦο ροΐθραί. [Ιρτίτν ἀγίθ Ἰάςιι- 

ἐξῆρχε---κατῆρχεν] ἐξάρχω τηδρὶβ ΙΔ Π6] ἐχ θατι18. ἸΏν]ΟΘπι θα] θα ΠΥ. 
να]οί (6 ΓΔΛΙΟΠΘ οὕ Ῥυίπηο τη ἰοὺ 1.6. 5ΟΗ͂Ν. 
ΘΟΏΒ111Ο: κατάρχω, (8 ἴαοίο οὖ αιιαδὶ 5. ἀλλὰ] Ροβί τί 510 οϑὺ θἰϊδιη 1, 5; 
ΡΟΒίρυοΥΘ ᾿η110. ΞἸΟ ΠΟΥ ἄρχω οἱ 14. ἅπν. ἤγδο!. δορ--Ἴ. 

[5} 
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Ὰ 3 ν Ψ 5. »ὼ  Κ: “ - ΄ δ δὲ 

μεν εἰς τὸ ἰσον ἀφίκετο τῇ ἱππικῇ τοῖς ἥλιξι, ταχὺ δὲ πα- 
ρῇει διὰ τὸ ἐρᾶν τοῦ ἔργου; ταχὺ δὲ τὰ ἐν τῷ παραδείσῳ 
θηρία ἀνηλώκει διώκων καὶ βάλλων καὶ κατακαίνων, ὥστε 

ὁ ᾿Αστυάγης οὐκέτ᾽ εἶχεν αὐτῷ συλλέγειν θηρία. καὶ ὁ 
“- 3 [σ᾽ “" 

Κῦρος αἰσθόμενος ὅτι βουλόμενος οὐ δύναιτό οἱ ζῶντα 
ν Ἂ 37, ἝΝ ΔΝ “3 ΄ 7 “- 

πολλὰ παρέχειν, ἔλεγε πρὸς αὐτὸν, ᾿Ὦ πάππε, τί σε δεῖ 
“- ᾿ς 2, 3 ᾽ ἊΝ ΕΑ ύον-. ’ 

θηρία ζητοῦντα πράγματ᾽ ἔχειν ; ἀλλ᾽ ἐὰν ἐμὲ ἐκπέμπῃς 
, Χ “ Ἷ “ γ Ὰ 5 “ Ξ ἣν 

ἐπὶ θήραν συν τῷ θείῳ, νομιῶ ὅσα ἂν ἰδὼ θηρία, ἐμοὶ 
ἴων Ά "“ » 5» Ἂν 

ὁταῦτα τρέφεσθαι. ἐπιθυμῶν δὲ σφόδρα ἐξιέναι ἐπὶ τὴν [6] 
7 ᾿5. ιὴϑ. « ν, “- 5 7 “ ζω Ἂ 3 3 

θήραν οὐκεθ ὁμοίως λιπαρεῖν ἐδύνατο ὥσπερ παῖς ὧν, ἀλλ 
ὀκνηρότερον προσῇει. καὶ ἃ πρόσθεν τῷ Σάκᾳ ἐμέμφετο 
ὅτι οὐ παρίει αὐτὸν πρὸς τὸν πάππον, αὐτὸς ἤδη. Σάκας 
ἑαυτῷ ἐγίγνετο" οὐ γὰρ προσήει, εἰ μὴ ἴδοι εἰ καιρὸς εἴη, 

΄“ ’, 3 ΄“ ν 7 3 “ « , 3 

καὶ τοῦ Σάκα ἐδεῖτο πάντως σημαίνειν αὐτῷ ὅποτε ἐγχω- 
,ὔ Υ ε Χ ε [4 5, Ν ε “7ἷ΄ 

ροίΐ: ὥστε ὁ Σάκας ὑπερεφίλει ἡδὴ καὶ οἱ ἄλλοι 
Ἷ 

πάντες. 
9 3 ὔ ε Ψ' ᾿ ΕΞ. » 

, Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔγνω ὁ ᾿Αστυάγης σφόδρα αὐτὸν ἐπιθυ- [7] 
΄σι 37) ΄σι Ὺ΄ Ἁ Ἁ ΄ 7 δῶ 

μοῦντα ἔξω θηρᾶν, ἐκπέμπει αὐτὸν σὺν τῷ θείῳ καὶ φύΞ 
,ὔ Ξι .} δῦ " σ Ν “- 

λακας συμπέμπει ἐφ᾽ ἵππων πρεσβυτέρους, ὅπως ἀπὸ τῶν 
΄- ὁ Ἂν “ 7 

δυσχωριῶν φυλάττοιεν αὐτὸν καὶ εἰ τῶν ἀγρίων τι φανείη 
3 “-“ ω ’ὔ 7, γ 

θηρίων. ὁ οὖν Κῦρος τῶν ἑπομένων προθύμως ἐπυνθάνετο 

δὲ τὰ] δὲ καὶ τὰ . παραδείσσῳ Α. οὐκ ἐπεῖχεν Α. οὐκ ἐπεῖγεν 
σ., 566 τηρ΄. Γ. οὐκ ἔτ᾽ εἶχεν. δύναιτο δύναται Π.α. οἵ οτῃ. Α. ἐὰν 
ἢν Ἠ. νομιῷ Ὁ. τηρ΄.Υ. ἐμοὶ---τρ. Ἰσέ μοι ταῦτα τρέφειν ;. . οὐ- 
κέθ᾽ Β.. οὐκέτι ΔΑ... πρὸς τὸν ΟΠ]. α.; πρὸς δάάθη5 Υ. ἐγίνετο ΔΑ. ἐγένετο 
α. ἴδοι] προΐδοι Ὁ. ἐγχωροίη ἐ ἐν καιρῷ εἴη εἰσιέναι 2.Β. Εὲ Ροβὺ ἢ 
καὶ ὁπότε οὐκ ἐν καιρῷ, αἱ ροβὶ ἐγχωροίη τηρ. Μ., καὶ ὁπότε καιρὸς εἴη Ῥῖὸ 
ἤβ8άθη Α..Μ. ἴῃ ἰοχία, χαδ ἀοθ]ονι Ζϑιη185, οὐ ἰδοϊίο ροβὲ ὁπότε δ α1ἴο [0]6- 
ΤΑ ΌΠ]Ιοτα ἴδοις ὐθρηῃδημ8, ὕΝῈ5 ἴῃ δπηοῦ. τχθιηογαῦ 8 τα η “ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΆΓΠΩ 

᾿ Δα]θουοηθπι.᾽" ἤδη ὑ ΤῊΣ Β. αὐτὸν ὥσπερ ρΡοϑβί ἤδη «αα. 1). α. Τη 9’. Τ᾽, 
οἱ οτῃ. Α.(. ἔξω θηρᾶν] τῆς ἔξω θήρας Ὁ. συμπέμπει] ἐκπέμπει 
Β.Μ. δυσχωριῶν ϑίορῃδηῃμϑ ροβὺ ΡΒΠΘΙΡΠππι. δυσχερειῶν Α.}). Ὁ. δυσ- 
και Μ. θηρίων] θηρίον Ἀ.Β.. 5. ν. τ. θηρῶν Ὁ). οοτν, τηρ.. οὖν] γοῦν 

ΣῬτ: 

6. ἃ---ἐμέμφετο, αὐτὸς---ἐγίγνετο] οἵ Ππυαπίϊπρ' ἰῃ Ῥεγϑῖα βίποθ {π8 ἀδγβ οἵ 
ΑΔ. 3,5.5: Ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο ΟγτιθΒ. 16 5] ρΉοΥ οὗ ρᾶπιθ 15 
διεπράττοντο, μὴ κάειν τὴν βασιλέως ΒΟΙΩΘΙΪΠΊΘΒ ᾿ΠΠΙΏΘΏΒ6 ΟἿ {686 ῬΑΥΘΒ ; 
χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἴοΟΥ ψΨΏΘη {Ππ6 Ὀθαβίβ ἃγ6 ἀσῖνθῃ ᾿πίο 

ἐγχωροίη] Ἡ. ΟΥ. 2, 3, τό: Ὃ δὲ {{Π| ν8116γ8, {ΠοῪ ἤπα δὴ ΘῃθιΩΥ Ὀ6- 
ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεο- ἈὨϊηα ΘΔοἢ τΌοῖκ, δηα {Π6 βτϊησ {Ππαᾶΐ 15 
νεκτεῖν βουλομένοις μὴ οὐκ ἐκποδὼν Καρῦ τΡ ᾿πΟΘΒϑϑΉ ΠΥ 8]ΔΡΠ15. ΤΠ 61 50 
ποιεῖσθαι τοὺς ἱκανωτάτους διακαλύειν. τηποῖ, {πᾶ {ΠῸΥ Κῆονν ποῖ ἡ 6 ἴο 

ἡ. θηρᾶν] “Τῇ ννα τοῖδσ ἴο ἴπθ γγο- ρῸ (ο [ῸὉΥ βαζοίυ." Μοτῖοι, 4 βεοομά 
Ρϑαϊΐα (]. 1), νγθ 8811 πα {Ππδΐ ἤμο Ψοιγηθῃ ἰπγοισὴ, Ῥεγϑβία, Ρ. 302. 
ομδηρα Πὰ5 (Δ ΚΘ ρ]ασθ ἴῃ {πΠ6 τηρᾶθ 

2 
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7 3 Ν », “ ἈΝ ω Ἂν “ 

ποίοις οὐ χρὴ θηρίοις πελάζειν καὶ ποῖα χρὴ θαρροῦντα 
Ψ ς 5 σ“ Μ, Ν ,ὕ ᾽ 

διώκειν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἄρκτοι πολλοὺς ἤδη πλησιάσαν- 
’,) Ν ν Ν » Ν ’ « 

τας διέφθειραν καὶ κάπροι καὶ λέοντες καὶ παρδάλεις, αἱ 
ΝῚ γ95. Ν Υ Ν εἰς ΟΝ Ὅ, Ν εὐὰνν ε 

δὲ ἔλαφοι καὶ δορκάδες καὶ οἱ ἄγριοι οἷες καὶ οἱ ὄνοι οἱ 
σι 37) ΟΥ̓ ΄- Ἂ 

ἄγριοι ἀσινεῖς εἰσιν. ἔλεγον δὲ καὶ τοῦτο, τὰς δυσχωρίας 
Ψ ’ὔ] 4 5ῸΝ - δ Χ Ν 

ὅτι δέοι φυλάττεσθαι οὐδὲν ἧττον ἢ τὰ θηρία: πολλοὺς 
ἃ 7 5 “ ἴω “ 

8γὰρ ἤδη αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρημνισθῆναι. καὶ ὁ [8] 
“ ’ὔ' ΄- “ 7 εΥ 5 

Κῦρος πάντα ταῦτα ἐμάνθανε προθύμως: ὡς δὲ εἰδεν 
7) 5 7 Ἂ 5 , γὴν δ 

ἐλαφον ἐκπηδήσασαν, πάντων ἐπιλαθόμενος ὧν ἠκουσεν 
ἐδίωκεν οὐδὲν ἄλλο ὁρῶν ἢ ὅπῃ ἐφευγε. καί πως διαπηδῶν 
αὐτῷ ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα, καὶ μικροῦ κἀκεῖνον ἐξε- 
τραχήλισεν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπέμεινεν ὁ Κῦρος μόλις πως, 

Ἀ ΄ “ 3 7] ε 3 ΕῚ Ἂς ᾿, 5 » 

καὶ ὁ ἵππος ἐξανέστη. ὡς δ᾽ εἰς τὸ πεδίον ἦλθεν, ἀκον- 
7 ΄ὕ δ ᾽ π Ν , 

τίσας καταβάλλει τὴν ἐλαῴφον, καλὸν τι χρῆμα καὶ μέγα. 
Χ Ά ,ὔ Ὁ Ἁ ᾿ἐ "4 

καὶ ὁ μὲν δὴ ὑπερέχαιρεν᾽ οἱ δὲ φύλακες προσελάσαντες 
3 ’ 3. Ἃ ᾿ 5» 5 τὰ 7 Ὑ ᾿ 

ἐλοιδόρουν αὐτὸν καὶ ἐλεγον εἰς οἷον κίνδυνον ἐλθοι, καὶ 
7 “ ω 3 “ " 

ἐφασαν κατερεῖν αὐτοῦ. ὁ οὖν [Κῦρος εἱστήκει καταβε- 
Ἅ 7 ΄σ΄ » σ΄ “σι 

βηκως, καὶ ἀκούων ταῦτα ἡνιᾶτο. ὡς δ᾽ ἥσθετο κραυγῆς, 
7 Ν 4 “ ΄- 53 

ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὸν ἵππον ὥσπερ ἐνθουσιῶν, καὶ ὡς εἶδεν 
΄σ΄ 4 , κ 

ἐκ τοῦ ἀντίου κάπρον προσφερόμενον, ἀντίος ἐλαύνει καὶ 
Ψ 4 ᾽ὔ, ᾿ 7 Ψ 

διατεινάμενος εὐστόχως βάλλει εἰς τὸ μέτωπον καὶ κατέσχε 
Χ το ΄- ᾿ ἡ «ε σ΄ “ 

οτὸν κάπρον. ἐνταῦθα μέντοι ἤδη καὶ ὁ θεῖος αὐτῷ ἐλοιδο- [9] 
΄- νιν ’ ε ΄σ ΄“- ’, 

ρεῖτο, τὴν θρασύτητα ὁρῶν. ὃ δ᾽ αὐτοῦ λοιδορουμένου 
" - ͵ Ν ᾽, δι ἐν ὅμως ἐδεῖτο ὅσα αὐτὸς ἔλαβε, ταῦτα ἐᾶσαι εἰσκομίσαντα 

“ον “ 7 Ἂ ᾿, ἴω Ε] “-“ » » 

δοῦναι τῷ πάππῳ. τὸν δὲ θεῖον εἰπεῖν φασιν, Αλλ 
5») Ψ“ »Ὰ 7 » Ν 7 5 Χ 

αἴσθηται ὅτι ἐδίωκες, οὐ σοὶ μόνον λοιδορήσεται, ἀλλὰ 
Ἂς 3 ΩΝ Ψ ΕΗ Α Ἂ ’7, ΄ 3, Ἂν 

καὶ ἐμοὶ, ὅτι σε εἴων. Καὶ ἣν βούληται, φαναι αὕτον, 
“ Ἀ σ΄“ - ᾿ 

μαστιγωσάτω, ἐπειδὰν γε ἐγὼ δῶ αὐτῷ. καὶ σύγε, εἰ" 

ὁποίοις---ὁποῖα 1). ἄρκτοι] ἄρκτοι τε 1). λέοντες καὶ κάπροι 1). ὄϊες 
110 Υ1, ὄειες Ἀ. ΡΓ. οἱ ὄνοι ἄγριοι Α. οἱ ἄγριοι ὄνοι ἀσινεῖς οἴη. Δ. 
ἐασιν Α. 8. ταῦτα πάντα 1). ἐκπηδήσαντα Δ. . ΘΟΥΤ. τηρ΄. σαν 
Τὴ πῇ 1. ὅπῃ Α.Μ. ὅποι 1).α. ΗΒ. ,ς ἐπέμενεν 1).Β. καὶ ὁ] ὁ }). 
ἀντίου] ἐναντίου 1). εὐστόχως] εὐτυχῶς Α.(Ο.. οοΥἹ. τηρ'.., Μ. 0. γι 
αὐτὸν Δα. 1). ἐδίωκες] ἔδωκας Α. οἵ [ογίαββ6 ἃ. ΡΥ. μόνῳ Ι. καὶ ἢν 
κὰν 10. αὐτὸν φάναι 1). 

δορκάδες] ψυβα λη: 96, ““ Π]6 ῬΓΟΘῸ] ΘΔΠΊΡΟ ΠπαπθΠΐθ πη γοίϊα 
οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι] Υ. δα 2, 4, 20. ΟΟΥγα ΨΌΪΠΟΙΘ διβίθθαϊ,," οοηίουΐ 
χρῆμα] Ητγοάοί. 1, 86: Ἔν τῷ ἘΕἸΒοΠθστιΒ. 

Μυσίῳ Οὐλύμπῳ ὑὸς χρῆμα γίνεται 9. σύγε] Ηος ῬΓΘΟΙΡΙΣ ἈΡοΠοη. 
μέγα, εἰ ὑὸς χρῆμα μέγιστον. ΗΠΤΟΗ. δ ρτοη. Ρ. 68 Α.: Σύγε ᾿Αττικοὶ κα- 

βάλλει) Οοηΐ. Χοη. Ογπορ. το, τό θάπερ καὶ τὸ ἔγωγε" τινὲς ἐν δυσὶ μέ- 
οὐιπι δηηοῦ. ΘΟ ΠΟΙ 61]. ρεσι λόγου, τοῦ γε ἐν παραθέσει κει- 

κατέσχε τὸν κάπρον] 3.111 Ῥᾳη. 2,07: μένου, ἐπεὶ αἱ ἐπεκτεινόμεναι ἐν πρώ- 
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βούλει, ἔφη, ὦ θεῖε, τιμωρησάμενος ὅ τι βούλει ταῦτα 
ὅμως χάρισαί μοι. καὶ ὁ Κυαξάρης μέντοι. τελευτῶν εἶπε, 
Ποίει ὅ ὅπὼς βούλει; σὺ γὰρ νῦν γε ἡμῶν ἐοικας βασιλεὺς 

ΙΟ εἶναι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἰσκομίσας τὰ θηρία ἐδίδου τε τῷ 
πάππῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι αὐτὸς ταῦτα θηράσειεν ἐκείνῳ. καὶ 
τὰ ἀκόντια ἐπεδείκνυ μὲν οὗ, κατέθηκε δὲ ἡματωμένα 
σ 3 Ἂ, ΄ “ὕ ε Ν᾿ 5 ΄ 2 ΐ 

ὅπου ᾧετο τὸν πάππον ὄψεσθαι. ὁ δὲ Αστυάγης ἄρα 
{ 3 3 53 ΄“- ᾽ὔ ΕῚ 32 ς , Ψ Ὁ 

εἶπεν, ᾿Αλλ, ὦ παῖ, δέχομαι μὲν ἔγωγε ἡδέως ὅσα συ 
, ’ ἊΝ σ 

δίδως, οὐ μέντοι δέομαί γε τούτων οὐδενὸς, ὥστε σε κινδυ- 
’ὔ Ἅ,α ε “-“ Ε 5 7 Ν Ἁ. ;): ς Γ Ὰ 

νεύειν. καὶ ὁ ζῦρος ἐφη, Ἐΐ τοίνυν μὴ σὺ δέει, ἱκετεύω, ὦ 
᾽ν 5 γ Ν 3 Ἁ Ψ ΄σ Φ 7 ΟΝ ΩΝ 

πάππε, ἐμοὶ δὸς αὐτὰ, ὅπως τοῖς ἡλικιώταις ἐγὼ διαδῶ. 
» 2 “ 3 Ὲ σ΄ Ἁ [4 

Αλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη ὁ ̓ Αστυάγης, καὶ ταῦτα λαβὼν διαδί- 
“ Χ ΄ “- 2, ε ’ ,ὔ ε 

τι δου ὅτῳ σὺ βούλει καὶ τῶν ἄλλων ὁπόσα ἐθέλεις. καὶ ὁ 
“". ᾿ 5 ΄΄. ᾿Ὄὄ ὦ 327 

Κῦρος λαβὼν ἐδίδου τε ἄρας τοῖς παισὶ καὶ ἅμα ἔλεγεν, 
Ὦ παῖδες, ὡς ἄρα ἐφλυαροῦμεν ὃ ὅτε τὰ. ἐν τῷ παραδείσῳ 
θηρία ἐθηρῶμεν" ὅμοιον ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι οἷόνπερ εἴ τις 
δεδεμένα ζῷα θηρῴη. πρῶτον μὲν γὰρ ἐν μικρῷ χωρίῳ ἣν, 
ἔπειτα λεπτὰ καὶ Ψωραλέα, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν χωλὸν ἦν, 

τὸ δὲ κολοβόν" τὰ δ᾽ ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ λειμῶσι θηρία ὡς 
᾿ Ν ε Ν ΄, ε Ἁ Ν » Ἃ Ν. ς 

μὲν καλὰ, ὡς δὲ μεγάλα, ὡς δὲ λιπαρὰ ἐφαίνετο. καὶ αἱ 

βούλῃ Ὁ. εἰ ἴῃ 110. ἡ Ὦϊο οἱ Ροβύ ὅπως ). ἔφη οῃ. ἢ. ὅ τι βούλει δά. 
ἢ.Ε. οαὰι. Α.6. ταῦτα] τοῦτο Ὁ.Μ. τωρ. Π. ὅμως] ὅ ὅπως Α.α. ὁ πάπ- 
πος Β. χάρισαί μοι] χαρίσαιμι Α.Ε. ργτ. ἡμῶν Ροβί. βασιλεὺς 1). 
το. ἐπεδείκνυε μὲν οὗ Μ. οἱ Ο. οοΥΥ. ἐπεδείκνυ. μὲν οὗ [1,. ΘΟΥΤ'.», πΘΓΆΙΙΘ ΡΥ. 
ἐπιδεικνυμένου. ἐπιδεικνύμενος Α. ἐδείκνυεν μὲν οὗ 1). ἐδείκνυε μὲν οὗ α. κα- 
τέθηκε δὲ Ἐ.. ργΥ. τέθεικε δὲ Μ.Ἐ.. σοττ. οἱ Οὐ. σοΥγ., ΡΥ.» αὖ ν] οἴ, καὶ τέθεικεν, 
αἰ [,. ῬΥ. καὶ τέθεικε, ππιης κατέθηκε δέ. κατέθηκεν Ξ ἃ κατέθηκεν. δὲ Β. ὁ δὲ] 

[10] 

[11] 

καὶ ὁ Β. σὺ] μοι Ὁ. γε Ομ. Ὁ. σε οτη. Α. μὴ σὺ] σὺ μὴ Κι. 
ΤΑΡτῚ δέη, 588 ῃ Ἀ. 1η 1|. ὦ ΟΠ. Τ᾽ τοῖς ἡλ. ροϑβύ διαδῶ 10. δια- 
διδῶ Ἀ. ὅτῳ ] ὅτι Ἀ. μγ΄. σὺ οτὰ. Ὁ. θέλεις Δ.α. 11. ἄρας] 
ἄρα Μ., τἱ νἱἀδἔτιτ, εὐ φοΥγ. 5. ν. 8118 τω. Ὁ. ὅτε] ὅτι Α.ἢ. ὅμοιον] ὅμοιον γὰρ 
1).Ἀ. ἐδάμεν Ἁ. α.Β. δοκεῖ ἐκεῖνα). ζῶια Ὦ. ζῶα Α.6.Ά. θηρεύη Ἀ. θη- 

λεπτὰ] καὶ λεπτὰ 1. ρεύοι Ὦ. 

ὍΣ καὶ ἐν τρίτοις. ἐν μὲν οὖν τῷ τόνῳ 

οὐχ οἷόν τε διελέγξαι τὴν παραγωγὴν, 
ἐν δὲ τῇ “Δωρικῇ τύγα οὔσῃ συνάγεται 
καὶ τὸ σύγε. 1ΔὈΌΥΙ Ρ]εγυμη] 6 516 αἵ 
αἸρποβοῖ νἱχ ροβϑὶῦ σοῃ]αηοίθ δὴ ἀἰν 158 
510 Ἰαρϑηαπμῃ. 

τιμωρησάμενος] Αἀαϊαμη ἴῃ ΠΟη- 
1115 ὅ τι βούλει οοηΐ, οατὰ Ἡ. Ὅτ. 4, 
8, 6, τιμωρήσασθαι ὅ τι δύναιτο, 564 Πἰϊς 
ἰογΐαββθ βϑύ νδιϊθίαβ ῬΥΟΧΊΤΗΙ εἰ βούλει 
Ρού!α5 ααδιη οὕτη 1110 τηο]θϑίθ σοη) η- 
ϑθπάστῃ. 

σὺ γὰρ] Χοπορμοηῖ οΟὈνθυβαίιιπι 
ν] ἀοίαγ τερίαμ 1Ππ| Πα Ἰογιχη ἴῃ ρευ- 

νυϊραία ἀθ ρίθγο γιὸ ἢϊβίουϊα ἃρ. 
Ἡεογοάοῖ. 1, 114,115. ΝΥΤΤΈΕΝΒ. 

ἐθέλεις] [π᾿ ἔοττηϊβ θέλω εἴ ἐθέλω 
ἴα ᾿Ἰπάπιπῦ 1 Υ]Ὶ Χοπορμοηί5, αὖ ορθ- 
ΤΆΤΩ 5810 ρουαϊταστιβ 4] οχ 1118. ἸΘρΌ ΓΤ 
4αδηαδπη) ν6}1Ὁ0 συγ, ΒΘ Πα σῃ 4 αδα 
δαΐ Ὠϊαΐτι8. να ΠἹ σδιιββθ, 486 ΠΟΠ- 
ὨΌ]Π]ΟΥαπα ἔα ΟΡΙΏΪΟ, [ουτηᾶτὴ θέλω 
ΡΥθουα]οσϊδ, δας τη [ουται}8. αϊρα8- 
ὅδτη, νο]αΐ ἢν θεὸς θέλῃ, ὮοΟ τηδ] που 
αυδη ἐθέλῃ. [Ιΐζδαᾳθθ ΘρῸ ΒΘΙΊΡΟΓ 1111 
αθοα86, πὖ 81115 τηπ]18, νας Ηογο- 
ἀοῖο, τοϑυιπθηα πη ἄποο ἐθέλω. 

Ω 
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Ν 3, σ“ Ὁ ὦ ΧΝ Ἁ Ε ἣΝ ε 
μὲν ἐλαῴοι ὥσπερ πτηναὶ ἤλλοντο πρὸς τὸν οὐρανον, οἱ 

Ἁ ’ 7 ἊΝ 2, Ν , 

δὲ κάπροι ὥσπερ τοὺς ἄνδρας φασὶ τοὺς ἀνδρείους ὁμόσε 
Ἄ ἘΝ Ἂ “ Α ἈΝ Ὁ -“ -»ὔἢ 5 

ἐφέροντο" ὑπὸ δὲ τῆς πλατύτητος οὐδὲ ἁμαρτεῖν οἷόν τ᾽ ἢν 
3, τ ῆς ,ὔ Ὰ 2, 5, - γ ; 53 

αὐτῶν" καλλίω δὴ, ἐφη, ἔμοιγε δοκεῖ καὶ τεθνηκότα εἶναι 
- Ἃ ω 3 “ Ἁ Ψ» » β. οἰ ν ΩΝ 

ταῦτα ἢ ζῶντα ἐκεῖνα τὰ περιῳκοδομημένα. ἀλλ᾽ ἄρα ἂν, 
5, 3 “- Ν ε “- ε ᾽ὔ 5. ἡξν “ Ἀν: , 

εἐφη, ἀφεῖεν καὶ ὑμᾶς οἱ πατέρες ἐπὶ θηραν ; Καὶ ῥᾳδίως 
8. ἊΝ 2 “..9 Ψ ’ ἵν ε ΄ Η 53 ; 

127 ἂν, ἔφασαν, εἰ Αστυάγης κελεύοι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, [τῷ 
Υ ΠΥ ΩΝ - “- 3 Ἃ ον ἋἋ ϑ, 

Τίς οὖν ἂν ἡμῖν ᾿Αστυάγει μνησθείη ; "Τίς γὰρ ἂν, ἔφα- 
“ ε ΄σ 9 Ν Ἁ Ν 7] 7, 

σαν, σοῦ γε ἱκανώτερος πεῖσαι : Δλλα μα τον Δία, ἐφη; 

ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδ᾽ ὅστις ἄνθρωπος γεγένημαι" οὐδὲ γὰρ οἷός 
τ᾽ 

τ᾿ εἰμὴ λέγειν ἐ ἔγωγε οὐδ᾽ ἀναβλέπειν πρὸς τὸν πάππον ἐκ 

τοῦ ἴσου ἔτι δύναμαι. ἣν δὲ τοσοῦτον ἐπιδιδῶ, δέδοικα, 
57 Ἃ, Ψ' 7ὔ Ν 5 7 Ψ ͵7ὔ 

ἐφη, μὴ παντάπασι βλάξ τις καὶ ἠλίθιος γένωμαι. παιδά-- 
» ἃ ᾿ ἴω 5.5.7 Φ Ν ε “-“ 

ριον δ᾽ ὧν δεινότατος λαλεῖν ἐδόκουν εἶναι. καὶ οἱ παῖδες 
ΤᾺ Χ ψ Χ “ Ἁ «ε “- 2 

εἶπον, Πονηρὸν λέγεις τὸ πρᾶγμα, εἰ μηδ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν, ἂν 
͵7 7 ᾽7ὔ 3 9 ΒΥ Ἂ Χ 58 κκκ Ἁ 

τι δέῃ, δυνήσει πράττειν, ἀλλ᾽ ἄλλου τινὸς τὸ ἐπὶ σὲ 
Ψ, 5 ω « “ ’ὔ “- “ 

13 ἀναγκὴ ἔσται δεῖσθαι ἡμᾶς. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὃ ἵκῦρος [13 
5ΑΗ͂ ὑν- Ἃ, Ν 4 « “-“ ΄- 

ἐδήχθη. καὶ σιγῇ ἀπελθὼν διακελευσάμενος ἑαυτῷ τολμᾶν 
- “ 5 ΄ Ἂ ΩΝ Ε , 32) Ἂ 

εἰσῆλθεν, ἐπιβουλεύσας ὅπως ἂν ἀλυπότατα εἴποι πρὸς 
κ ͵΄ 7 ε “- - - 

τὸν πάππον καὶ διαπράξζξειεν αὑτῷ τε καὶ τοῖς παισὶν ὧν 
»Ὰ 3, Ἂν γῳ 

ἐδέοντο. ἤρξατο οὖν ὧδε. 
᾽ 52᾽ “ ΄ Σ “- “- “- 

Εἰπέ μοι, ἐφη,. ὦ πάππε, ἣν τις ἀποδρᾷ σε τῶν οἰκετῶν 
ἈΝ ’ 3, Ἢ 7 5 “- 7 Γσω, τ 57 ΔΟ ’ 

καὶ λάβῃς αὑὔτον, τί αὐτῷ χρήσει : “νῚ ἄλλο, ἐφη: ἢ δησας 
3 ΄7ὔ 5 ᾽ 

ἐργάζεσθαι ἀναγκάσω; Ἢν δὲ αὐτόματος πάλιν ἔλθῃ, 
πῶς ποιήσεις ; Τί δὲ, ἐφη, εἰ μὴ μαστιγώσας γε, ἵνα μὴ 

ἥλλαντο (ἁ. ΠΟΥ. 5.0. ἥλοντο Ὁ... πρὸς] εἰς ἃ. δὴ] δ᾽ Ὁ ἄρα Α.Β. 
τὴν θήραν 10. γ] τ᾽ Δ Κ, οὗ ἴῃ ταβ. (. κελεύει Δ. Ν. 12. αὖ ἂν] ἃ ἂν 
οὖν ἡμῖν] ὑμῖν 0. ὑμῶν Μ. ᾿ἀστυάγει) πρὸς ἀστυάγην 1)... πρὸς τηρ;. 
Υ. Εἰ αὙὴ 1 1πῷ. ἰὸς τὸν δία] τὴν ἥραν 1). λέγειν ἔ ἔ. οἷός τ᾽ εἰμὶ }. 
δεινότατος [,Θοποϊανῖτι5. [ΔὈΥῚ] δεινότατον. πρᾶγμα] εἶναι δα ἃ. 1). ἂν 10). 
οἵας Δ, (ἃ..8.γν. 1. δυνήσει Ὁ. δυνήσῃ Α.6.Ά. σὲ) σοὶ 10. Β. δεῖσθαι 
--ὄδ. καὶ (α. τηρ. Τ΄ 12. εἰσῆλθεν καὶ ἐπιβ. Ὁ. πῶς Ὁ. αὐτῷ ἢ. οὖν 
οἵη. ἢ). γοῦν Ἀ. ΡΥ. ἡγε γτ σε Δ. ἀποδράσῃ Ὦ.Ἀ. ἀποδρᾷ ΟΜ. 6 τιοχ 
οἰκετῶν σε. χρήσει Β. ΡΥ. χρήσῃ Ἀ.Β. Θ0 1. ἀπ ΧΡ 5. Ἰάθιπαιιθ ἀναγκάζω, 
ποιεῖς, χρῶμαι, ΝΜ. ἄλλοι. δ᾽ ὁ ἴλλο ἢ. δὴ ἄλλο Μ. δήσας] αὐτὸν δαὰ. Ὁ. 
πάλιν ἔλθη] σοι πάλιν ἐπέλθῃ 1). σοι πάλιν ἔλθη Β. ποιήσης Ο.Κ. ΡΥ. 
εἰ μὴ] ἢ Ἀ. μαστ.---ἀρχῆς 1). ἴῃ Βυχμηπιᾶ ΡᾶρΊΠδ. 

11. ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανὸν] (ὐηΐ, 
Δ 6,1, ,.. 5ΟΗΝ, ἘὩοοοτιαΒ 5. 
144: Ἔς οὐρανὸν ὕμμιν ἁλεῦμαι. 

12. τὸν Δία] τὴν Ἥραν, τι })., 8, 4; 
12, οὖ 8110] 8:606 ἃΡ. ΧΟΠΟΡΏ. 

13. χαρίεν) ἤτιης Δα]θοίν], Δ] ΘΓ Τη 
ΔάνΟΥ ἀοοοηΐαχη ρου ἰοὺ ἐὐπιβίαίῃ, 

δα Απδ0. 23, 5» 12 οἰξαίτιβ. 
ἀποβουκολήσαιμι) 81, αὖ τηδ]ὰ8. θῈ- 

Ῥυ]οιιθ, ἃ στορθ βθάποθηϑ Ρογθύθ μη. 
ΥΤΙΤΕΝΒ. ουἱ ρα δααιαιϊ 
ΒΙΠΊΡ]1ΟΙ5. οὐ σομροβιζουιμη. ΘΧΘΙΉΡΪὰ, 
αὐ οαμι 8118 ν. ἴῃ “65. ορ!ι. 



Τ 5.11. Ρν: θὅ 

αὖθις τοῦτο ποιῇ, ἐξ ἀρχῆς χρήσομαι; : Ὥρα ἂν, ἔφη ὃ 
Κῦρος, σοὶ παρασκευάζεσθαι εἴη ὅτῳ μαστιγώσεις με; ὡς 
βουλεύομαί γε ὅπως σε ἀποδρῶ λαβὼν τοὺς ἡλικιώτας ἐπὶ 

θήραν. καὶ ὁ ̓ Αστυάγης, Καλῶς, ἔφη, ἐποίησας προειπών" 
ἔνδοθεν γὰρ, ἐφη; ἀπαγορεύω σοι μὴ κινεῖσθαι. χαρίεν 
γὰρ, ἔφη, εἰ ἕνεκα κρεαδίων Τῇ θυγατρὶ τὸν παῖδα ἀποβου- 

14 κολήσαιμι. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κῦρος ἐπείθετο μὲν καὶ [14] 
ἔμεινεν, ἀνιαρὸς δὲ καὶ σκυθρωπὸς ὧν σιωπῇ διῆγεν. ὃ 
μέντοι ᾿Αστυάγης ἐπεὶ ἔγνω αὐτὸν λυπούμενον ἰσχυρῶς, 
βουλόμενος αὐτῷ χαρίζεσθαι ἐξάγει ἐπὶ θήραν, καὶ πεζοὺς 
πολλοὺς καὶ ἱππέας συναλίσας καὶ τοὺς παῖδας καὶ συν- 
ελάσας εἰς τὰ ἱππάσιμα χωρία τὰ θηρία ἐποίησε μεγάλην 
θήραν. καὶ βασιλικῶς δὴ παρὼν αὐτὸς ἀπηγόρευε μηδένα 
βάλλειν, πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν. ὁ δὲ Κῦρος οὐκ 
εἴα κωλύειν, ἀλλ, Εἰ βούλει, ἔφη, ὦ πάππε, ἡδέως με 
θηρᾶν, ἄφες τοὺς κατ᾽ ἐμὲ πάντας διώκειν καὶ ἀγωνίζεσθαι 

τς ὅπως ἕἔ ἑκαστος κράτιστα δύναιτο. ἐνταῦθα δὴ ὁ ὃ ̓Αστυάγης [15] 
ἀφίησι, καὶ στὰς ἐθεᾶτο ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ θηρία καὶ 
φιλονεικοῦντας καὶ διώκοντας καὶ ἀκοντίζοντας. καὶ Κύρῳ 
ἥδετο οὐ δυναμένῳ σιγᾶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ποιῇ Μ. ποιοῖ Α. (Ὁ. α. ποιεῖ Β. ἐξ] ἔπειτα ἐξ 1).6. 5. ΡΤ. Β. 
ρασκ. σοι Ὦ. ὅπῃ με μαστιγώσης Ὁ. πῶς καὶ ὁ ἀ. α. τηρ΄. τ΄. 
καλῶς ἔφη) ἔφη καλῶς Ἀ. γὰρ ἐφη] γὰρ Ὁ. χαρίεν }. ̓ Χάριεν. Α.α.Β. 
εἰ ἕνεκα] εἶναι εἰ εἵνεκα ἃ. εἴ χαὶ ἕνεκα Μ.Β. εἶναι εἵνεκα 1. εἶναι εἰ ἕνεκα Μ. 
κρεαδίων] Ῥο]]υχ 6, 52. 14. ἀκούσας δὴ ταῦτα 1). ἔμενεν 1). ὧν 
ὧν καὶ Ὁ. Ἰ σπαθαὶ Ὁ. πολλοὺς δηΐθ πεζοὺς (. ροβῦ ἱππέας Β.. χα] 
ὈΓ. [οτίαββθ ἱππεῖς. τὰ θηρία οτὰ. 19. δὴ] δὲ Ὁ. αὐτὸς παρὼν 0). 
ἀπηγόρευσεν ἴογτίαβ86 Ὠ). ρ᾽, ἐμπλησθῇ ᾿., Β64 ἢ ἴῃ 1, θηρῶν] βάλλων Ὠ. 
εἰ ἢ Α. ἔφη οτη. 1). πάντας τοὺς κατ᾽ ἐμὲ 1). διαγωνίζεσθαι Ὁ) 
κράτιστα] τὰ κράτιστα Ὁ). 

7Τα- 

ὥρα ἂν---εἴη)] 5΄Ί΄η6 οὖν 516 5. 28, οἱ 
Ἰηἴγα 2, 1, 43: 4» 4; 8. 5ΟΗΝ, 

14. πρὶν Κῦρος ἐμπλησθείη θηρῶν] 
Ναεροίθιη Αβίγαρ!β ᾿πΒ]ρ} ὈΘπθῆοϊο 
ἀβπιθιοα] βία θί, Ἰἀθοααθ τρία 1}}} 
απ ΔΓ ΠΟΠΟΙΟΠῚ ΘΟΙΗΪ 68 ῬΙΓδοβύδυθ 
νοὶ. Αρπυα Ῥεδῖβαβ διαΐθῃ ἴῃ γϑηᾶ- 
ομπθ ΠΘΙΏΪ]ΠΪ, ὈΙ ΙΒ] 8) ΚῸΧ [θ᾽ Τὴ 
ΘΙ βιϑϑοῖ, Ὀθϑύδιῃ ἔουῖγα Ποῦ, 0παᾶ6 
Οἰδβιαβ Ῥεῖ. 80. ῬΠοῦ. οοἄ. 72, Ρ. 
4 5. Μετεώρου δὲ φερομένου τοῦ 
λοι βάλλει ἀκοντίῳ Μεγάβυζος καὶ 
ἀναιρεῖ. καὶ ὀργίζεται "Αρτοξέρξης, ὅ οτι 
πρὶν ἢ αὐτὸς τύχῃ Μεγάβυζος ἔβαλε, 
καὶ προστάσσει τὴν κεφαλὴν τὸν Μεγά- 

15. φιλονικ. Δ. κύρῳ] τῷ κύρῳ 1). 

βυζον ἀποτμηθῆναι. ()16ΠῚ Τπογϑῖα 
ΒΒΕ]1556. ΑΥὙΆΧΘΥΧΘΏ ἐΟΠΡΊΤΩΔΗΙΙΠΙ 
ἰεβϑίαςαν Ῥ]υΐαχοΙ.. ΔΡορ 1}. Ῥ' 173}: 
Πρῶτος δὲ πρωτοβολεῖν ἐκέλευσε τῶν 
συγκυνηγετούντων τοὺς δυναμένους καὶ 
βουλομένους. ΗΠ ΤΟΗ. 

δύναιτο] Ορίαϊνιιπη ροϑῦ ἱπηρ618- 
ἰντη γοϑί Ὁ] 8. Σ. τὸ: Κέλευε αὐτοὺς 
ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρή- 
ματα. 3, 2. 80: Τοῖς παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς 
αὖ ἐπιστέλλετε ὅτι ὑμῖν σύμφορον δο- 
κοίη εἶναι. 

ἘΠ, ἁμιλλωμένους ἐπὶ τὰ θηρία] 
ΑΠΔρΡ. 3».4» 44: “Ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι 
ἐπὶ τὸ ἄκρον. 

Ὠ 2 
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τη 

90 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΠῚ 

, ,ὔ 9 7 εἶχον ΄ , «- 
σκυλακι γενναίῳ ἀνακλάζοντι, ΟΠΌΤτΕε πλησιάζοι θηρίῳ, καὶ 

“ ο Ἂς ἴω 

παρακαλοῦντι ονομαστὶ ἕκαστον. καὶ τοῦ μεν καταγε- 
σι ϑι, ἃ « ΄ 5 7] Ἄ, ,ἤ 3 σι 

λῶντα αὐτὸν ὁρῶν ηὐφραίνετο, τὸν δέ τινα καὶ ἐπαινοῦντα 
ὟΝ 3 ΄ὕ Ὁ" ε - - ΄ὔ ᾿ς 

αὑτὸν ῃσθάνετο οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς. τέλος δ᾽ οὖν 
δ Ψ ὙΨ ει "5 Ψ » “ ᾿, ἐν Ν 

πολλὰ θηρία ἐχὼν ὁ ᾿Αστυάγης ἀπῇει. καὶ τὸ λοιπὸν 
ὦν -; ΥΉ πῇ , “ δἰ ς δ -͵ ». 5) 

οὕτως σθὴ τῇ τοτε θῆρᾳ ὥστε ἀεὶ ὅποτε οἷον τ΄ εἴη συν- 
, - ΄ Ἀ,. 9λ Ἂς ᾿φ Ν 

εξήει τῷ Κυρῳ, καὶ ἄλλους τε πολλοὺς παρελάμβανε καὶ 
΄σ΄ Ο ,ν ΄- 

τοὺς παῖδας ύρου ἕνεκα. τὸν μὲν δὴ πλεῖστον χρόνον 
“ “ ε κι ΄- ε ἴω ἃ Ξ “-“ 

οὕτω διῆγεν ὁ ζῦρος, πᾶσιν ἡδονῆς μὲν καὶ ἀγαθοῦ τινος 
7 ΕΝ ΄- Ἁ ΄ 

συναίτιος ὧν, κακοῦ δὲ οὐδενὸς. 
᾿Αμφὶ δὲ τὰ πέντε ἢ ἑκκαίδεκα ἔτη γενομένου αὐτοῦ ὁ [τ6] 

υἱὸς. τοῦ ᾿Ασσυρίων βασιλέως γαμεῖν μέλλων ἐπεθύμησεν 
αὐτὸς θηρᾶσαι εἰς τοῦτον τὸν χρόνον. ἀκούων οὖν ἐν τοῖς 
μεθορίοις τοῖς τε αὑτῶν καὶ τοῖς Μήδων πολλὰ θηρία εἶναι 
3 »" Ν Ἀ ν, 3 - 3 ψν » “ 

ἀθήρευτα διὰ τὸν πόλεμον, ἐνταῦθα ἐπεθύμησεν ἐξελθεῖν. 
χὰ 5 5 ω « ᾿ἦ ΄, ε 

ὅπως οὖν ἀσφαλῶς θηρφη, ἱππέας τε προσέλαβε πολλοὺς 
Ν ἰς 3, τ δὰ ΄. Χ καὶ πελταστάς, οἵτινες ἔμελλον αὐτῷ ἐκ τῶν λασίων τὰ 

θηρία ἐξελᾶν εἰς τὰ ἐργάσιμά τε καὶ εὐήλατα. ἀφικόμενος 
δὲ ὅπου ἦν αὐτοῖς τὰ φρούρια καὶ ἡ φυλακὴ, ἐνταῦθα 

ἐδειπνοποιεῖτο, ὡς πρῷ τῇ ὑστεραίᾳ θηράσων. ἤδη δὲ[15} 

ἑσπέρας γενομένης ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσθεν φυλακῇ ἔρχεται 
3 « ΄σ ἈΝ 3, 5 ΄- μον 

ἐκ πόλεως καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί. ἔδοξεν οὖν αὐτῷ πολλὴ 

πλησιάσει, 864 εἰ 8. ν. ἴῃ 1, Β.. ὀνόματι Ἐ.. ΤΥ. 
καταγελῶντος Ἁ. {τ ὁπωστιοῦν] ὅπως γοῦν Α.α. 

ὁπωσοῦν Ιλ. ἥσθη τῇ τότε θήρᾳ] ἥδετο τῇ θήρᾳ 10. δὴ] οὖν ἃ. οὐὖ- 
δενί 1}. ΤΌΣ δὲ] γοῦν ἐκδέκα “γενομένου αὐτοῦ Η.Η. γινομέ- 
νου αὐτοῦ ΑΚ. αὐτοῦ γιγνομένου 1). τοῦ] ὁ τοῦ τῶν 1). αὐτῶν Α.Β. ἀθή- 
ρευτα] ἅτε ἀθ. ὄντα 1). δασίων ΗΒ. ἐς εἰς] ἐς Α.α.Β. ἡ οτη. Α.Β. 
πρῷ] πρὸ, τπιὶ νἱάθίαν, Οὐ. ΡΥ... 4] πρὼι (516) ΘΟΥἹ. πρὸς ΑΒ. πρὼ Ἰηβουίο 8.0. 
Ὁ. 17. γιγνομένης Τ). πόλεος Ἀ. ἱππῆς Ὁ. 

ἀναγκάζοντι 1).Ὁ. 
τοῦ] τὸν 1). 

νο]. εὐφραίνετο)] π᾿ ηὐφραίνετο σΟηΒ6η- 
ἘΠῚΠῚ ΠΟΥ 2, 5. ΘΠΘ,ΠΘΠ τη, “τιν 
ΟἸΏΠ68 πος ἸοσΟ, ἴῃ [Δ] 115. Ρ]ΘΓ τη τιθ 
ὨΘρΊρσοηΐοθ. το σοηῃδβίδηϊου τϑβίῖ- 
τπθηπΠ| ΟἸχὶ ῥτοῖ, δα Απδ}. Ρ. χὶ. 

οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς δα ἐπαι- 
νοῦντα τοίογίαν. 

τὸ λοιπὸν ΟΙοί αι" 1Π 2,.. 8, 24, δἰ 
ΔΠ10Ὶ ΡΙῸ ροβίθδᾶ. 

ἡδονῆς---κακοῦ ) Ἐδδὲ ἴον Ἰοοὰβ οοτη- 
ΤῊ ΪΒ. ἴῃ ΒΙρ.  ΠΟΔΌΟΠ 6 γΘρὶοο 1Π10]15 
ἃς ὈοηθἤΠορθηίθ. ᾿πορμδηΐαβ. ΘΙ00. 
ΘΘΙΤΩ. .40, Ρ. 385: ᾿Αγαθῶν μὲν πάν- 
τῶν αἴτιος ἐσεῖται, κακῶν (]. κακῶ 1. 
1Ν1).) δὲ οὐδενός. ΡΙαῖ. Ἐριίη. ρΡ. 
όοο 'ὰ., ΡΏ1ο Ρ. 246 Ο.. οἷς, Αὐιϑῦιθβ 

1: Ὁ. 82,  Ππδη, κ-- ἘΠ ν 
ΜΥΤΊΤΙΈΕΝΒ. 

τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλέως] Ἰ6ρῚ5 πο- 
ΤΏ6η ἰδοσύ ΘΕ]ΔΠῚ 1, 5» 23 4519 8» αυο(, 
αὖ ἴῃ τῷ Ποία, ᾿ρ86 Ἰρπογαγθῦ, “αἴ 781 
Ζουηῖα5 δηϊτηδ νου. 

πρῷ] Ἐογπια Ἰορὶππᾶ Ρ]ΘΓ απ 116 
ΔὈοΙα ἀρ Χοπορδοηΐεπι, αἱ αἸχὶ δὰ 
Η. ἅτ. τ, 1, 30, οὖ ὑγϑξ, δα ἈΠ}. Ρ. 'χ, 
Ὠϊς 'ρ88 Ἰριόγαπη νατϊοίαίοβ οδίοπα πὲ 
«ποιηοᾶο ἸΙθγατῖοβ οὈϑιπροίθοουϊ. 

τ. διαδοχῆ---τῇ φυλακῇ] 516 νϑ - 
Ῥαμη διαδέχεσθαι ἀδἴϊνο )απρῖταν Ἰηΐνα 
8, 6, 14. 5ΟΗΝ, δ[ςο ἐκ διαδοχῆς ἀλ- 
λἤλοίς Ἰ)οτμοβίῃ. Ρ. 4“ύ, 1, οὖ 811} δὰ 
Π65. Βίθρ. οἰζαί!. 
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ΠΕΡῚ. ΟΑΡΟΝΥΙ ὕχ! 

Ἁ “ ’ ᾿ ῳ αὶ κ᾽ Ν ’ 

στρατιὰ παρεῖναι" δυο γὰρ ὁμοῦ ἦσαν φυλακαὶ, πολλοὺς 
τε αὐτὸς ἧκεν ἔχων ἱππέας καὶ πεζούς. ἐβουλεύσατο οὖν 
κράτιστον εἶναι λεηλατῆσαι ἐκ τῆς Μηδικῆς, καὶ λαμπρό- 
τερόν τ᾽ ἂν φανῆναι τὸ ἔργον τῆς θήρας καὶ ἱερείων ἂν 
πολλὴν ἀφθονίαν ἐνόμιζε γενέσθαι. οὕτω δὴ πρὼ ἀναστὰς 
ἦγε τὸ στράτευμα, καὶ τοὺς μὲν πεζοὺς κατέλιπεν ἀθρόους 
ἐν τοῖς μεθορίοις, αὐτὸς δὲ τοῖς ἵπποις προσελάσας πρὸς 
τὰ τῶν “Μήδων φρούρια, τοὺς μὲν βελτίστους καὶ πλεί- 
στους ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἐνταῦθα κατέμεινεν, ὡς μὴ βοη- 
θοῖεν οἱ φρουροὶ τῶν Μήδων ἐπὶ τοὺς καταθέοντας, τοὺς 

ἊΝ δὶ ᾿ ΒΗ 5᾽ ΄σ΄ 

δ᾽ ἐπιτηδείους ἀφῆκε κατὰ φυλὰς ἄλλους ἄλλοσε καταθεῖν, 
, ’ Ψ 3 ΤΑ » Ἂ;: 

καὶ ἐκέλευσε περιβαλλομένους ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι ἐλαύνειν 
Χ , ἣ τ πΗ Ν ΄σ 2 

πρὸς ἑαυτὸν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 
Ζ Ἁ -ῃἪὲπϑ Χ σ », ἄς... 5 » - 

,"Σημανθέντων δὲ τῷ Ἀστυάγει ὅτι πολέμιοι εἰσιν ἐν τῇ 
χώρᾳ, ἐξεβοήθει καὶ αὐτὸς πρὸς τὰ ὅρια σὺν τοῖς περὶ 
αὐτὸν καὶ ὃ υἱὸς αὐτοῦ ὡσαύτως σὺν τοῖς παρατυχοῦσιν 
ἱππόταις, καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ ἐσήμαινε πᾶσιν ἐκβοηθεῖν. 

ε Α 53 Ν 3 ,ὔ - 3 7] 

ὡς δὲ εἶδον πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν ᾿Ασσυρίων συν- 
,ὔ Χ “ἢ ς 7 Ψὕ 37 ᾿ 

τεταγμένους καὶ τοὺς ἱππέας ἡσυχίαν᾽ ἔχοντας, ἐστησαν καὶ 
ς - Ἀ -- - πΞ Ἀ ν ᾽ 

οἱ Μῆδοι. ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ἐκβοηθοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους 
ἈΝ » “- Ν ΦῸΝ “- , σ“ 3 Χ 

πασσυδὶ, ἐκβοηθεῖ καὶ αὐτὸς πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδὺς, 
Υ Ω Ψ, » “- 3 , 

οὔποτε οἰόμενος" οὕτως ἐπεθύμει αὐτοῖς ἐξοπλίσασθαι: 

ὁμοῦ ἦσαν φυλάξαι Δ.Ὁ. ργ., κ ϑινν. φυλακαὶ ὁμοῦ 
οὖσαι Ὁ. Ὁ Υ »ἦσαν ὉΟΥΤ., Κὰ. πολλούς τε] καὶ πολλούς τε Δ. α.Ν. πολλοὶ δὲ 
οὗς Ὁ. ἱερίων 1). ἂν πολλὴν] παμπόλλην Δ.Ε. οἱ ἂν Δ΄ α6η85 5.γν. Ἐ. 
γενήσεσθαι Ὦ. ΤΑΡτ] πρωί. τὸ στράτευμα] στράτευμα Ε.. τὸν στρατὸν 0. 
καταλείπει 1). προσπελάσας Β. μεθ᾽ αὐτοῦ (ϑ8ϊς) }0. ἐκέλευε 0.6α.". 
ϑυϊάδβν. Περιβαλλομένους. περιβαλομ. Α. ὅτῳ] ὅ ὅπως Α.}. ΟΟΥΤ. 
α.ἢ. Βυια88. ἐπιτυγχάνοι Ἀ. διι4868. ἐπιτυγχάνει ἐντυγχάνοι 1. ἑαυ- 
τόν] τοῦτον Α.Ο.Ε. αὐτόν ϑ']45. 18. ἀστυάγῃ 0. ἐν τῇ χώρᾳ] ἐπὶ 
τῆς χώρας Ἦ. ργ. ἐκβοηθεῖ 10. πρὸς ] εἰς Β. ΟΝ ὄρεια 1). ἐσή- 
μαινε αἰνε ἴῃ 110. Ὁ. ἀνθρώπων ἈΝ. ὁ δὲ] ὁ Ὁ. πανσυδία 1). ΡΥ. 
ΑΌΤΑΒΟ α. πασσυδεὶ Ἀ. ΡΥ. 

γὰρ] μὲν 1). μὲν Ἀ. 

ἱερείων) Ῥεσυάιπη, ΠΟῊ νἱΟ ἸΤ ΠΩ, 
τὸ ΔΑ: 4. 4;.0; 5: 75 12. οἵ ερῦυὰ 
1105 τηιίοβΒ. ΗΤΟῸΗ 

περιβαλλομ.] Οοηΐ. Η. 6΄. 4.: 8. τὸ; 
18. ἀνθρώπους] Ῥραϊί65. 5ΟΗΝ. 
ὁρῶν ἐκβοηθοῦντας καὶ τοὺς ἄλλους 

πασσυδὶ, ἐκβοηθεῖ καὶ αὐτός  ὅ]α 8:8 0ρ6 
ἴῃ ὉΪΓΟΘ ΒΘ Π]ΘΙΩ ΓΟ ΡΟὨΪζτα ΡΠ ου]ὰ. 
ΑΥΒΙΟΡΙ. ΡΙαΐ, τοδ4: Ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ 
καὶ τὸν οἶνον ἠξίους πίνειν, ξυνεκποτέ᾽ 
ἐστί σοι καὶ τὴν τρύγα. Τηΐτα 7, 5» 47. 

πασσυδὶ] συ Η. ΟΥ. 4, 4,0 οἱ 

Αρθβ. 2, τ πασσυδίᾳ ΡῖῸ πασσυδὶὲ τε- 
Βα αΐαση 51 Εχ ὈΟΠῚΒ ΟΥ̓ τι5, ΠΤ ΠῚ 
ΠἶἾΒΙ Πῖο σποααθ νοι 810 πασσυδίᾳ, 
τιἪῸ ΘρῸ σομ]θοογαιη 84 ἀροϑβδυμῃ. ΝΥ. 
δα ἼΠ65. ϑίβρῃ. 

οὔποτε οἰόμενος] Η- σι. 2: 4: 18: 

Νῦν τοι ͵ παραγεγένηνται οὗ οὗτοι μὲν 
οὔποτε ᾧοντο, ἡμεῖς δὲ ἀεὶ ηὐχόμεθα. 

ἐξοπλίσασθαι ] νογθαπη ἐξοπλί- 
ζεσθαι αυϊὰ αἰογαί ἃ Β:Πρ]1οὶ ὁπλί- 
ζεσθαι, ἀοσὰϊ ἴῃ [παᾶϊοα δὰ Δμπδθαβίη 
ν. Τιθέναι Ρ. 465 εα. Οχοη. ὅΓΗΝ. 

[18] 
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΄ ᾿ νι 5 ᾿ς, ἅε ’ ας ἌΔΥ ΄, Ν᾽ 
μάλα δὲ καλὰ ἦν καὶ ἁρμόττοντα αὐτῷ ἃ ὁ πάππος περὶ 

Ἂς “ 5 7 “ Ἂ » 4 ’ὔ 

τὸ σῶμα ἐπεποίητο. οὕτω δὴ ἐξοπλισάμενος προσήλασε 
π ᾿ς 9 ΄ 3 , ᾿ , ΄ 

τῷ ἵππῳ. καὶ ὁ Αστυάγὴς ἐθαύμασε μεν τίνος κελεύσαν- 
σ“ σ Χ 9 ἘΜΕΥΣΩ 4 9. Μὲς ΄ ῳ Χ 

οτος ἥκοι, ὅμως δὲ εἶπεν αὐτῷ μένειν πὰρ ἑαυτὸν. ὁ δὲ[τ0] 
“- ε 39 » Ἄ 3, ΡῪ τ 

Κῦρος ὡς εἶδε πολλοὺς ἱππέας ἀντίους, ἤρετο, ᾿Η οὗτοι, 
27 53 ΓΑ 7 ἤ δ ’ “ Ψ 

ἔφη, ὦ πάππε, πολέμιοί εἰσιν, οἱ ἐφεστήκασι τοῖς ἵπποις 
πον » “ Ὑ΄ Ἐν Ν ἌΣ 3, ε 

ηρέμα:; Ἰ]ολέμιοι μέντοι, ἐφη. ᾿Η καὶ ἐκεῖνοι, ἐφη, οἱ 
5 7 5 “- ᾽ὔ Ἂν Ἂ . 5 3) 3 

ἐλαύνοντες ; Κακεῖνοι μέντοι. Νὴ τὸν Δί, ἐφη. ὦ 
’ὔ » 3 3 “ ’ “ 

πάππε, ἀλλ᾽ οὖν πονηροί γε φαινόμενοι καὶ ἐπὶ πονηρῶν 
7 3) «ε ἴω ἈΝ 2 “ Ἂ ’ 

ἱππαρίων ἀγουσιν ἡμῶν τὰ χρήματα" οὐκοῦν χρὴ ἐλαύνειν 
Ἁ ε ἴω 4 "Ὁ 3 ἃ 

τινὰς ἡμῶν ἐπ αὐτοὺς. ᾿Αλλ οὐχ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ παΐ, 
ὅσον τὸ στῖφος τῶν ἱππέων ἕστηκε συντεταγμένον ; οἱ ἢν 
ἐπ᾿ ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑποτεμοῦνται ἡμᾶς πάλιν 
3 ΄ Υ ς ΄ι Ἁ ΕΥ « 9 εΥ̓ ᾽ὔ 3 5", 

ἐκεῖνοι. ἡμῖν δὲ οὔπω ἡ ἰσχὺς πάρεστιν. ᾿Αλλ᾽ ἢν σὺ 
“ Ὑὕ « ΄σ- ᾿ς 3 “ Ν 

μένῃς: ἐφη ὁ ἵζῦρος, καὶ ἀναλαμβανῃς τοὺς προσβοηθοῦν- 
7, - ν 3 7 ε » 5 

τας, φοβήσονται οὗτοι καὶ οὐ κινήσονται, οἱ δ᾽ ἄγοντες 
»2Χλ ε ͵ Χ , 3 Ν 5 ,ὔ 3 Ὁ 3 Χ 

εὐθὺς ἀφήσουσι τὴν λείαν. ἐπειδὰν ἰδωσί τινας ἐπ᾿ αὑτοὺς 
᾿Α 

ἐλαύνοντας. 
χὰ, ΚΝ ΕῚ 7 . “ 57 ΄ ν᾿ “59 ’ 

Ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξέ τι λέγειν τῷ ᾿Αστυάγει. 
ἃ, σ“ ΄, ες Ν 3 4 Ν Ε ᾿ ις Γι 

καὶ ἅμα θαυμάζων ὡς καὶ ἐφρόνει καὶ ἐγρηγόρει κελεύει 

20 [20] 

καὶ] καὶ εὖ Ὦ. ἁρμόζοντα ἃ... 
ἥκει Ἰλ.., 564 εἰ [ογΐαββθ 1ῃ 110. ἑαυτόν] ἑαυτῷ Β. 10. ἐναντίους 1). 
ἔφη οτη. Ἀ. ἡρεμοῦντες 10. κἀκεῖνοι] καὶ ἐκεῖνοι Ὦ. πονηροὶ] Ηεῖ- 
ΤΠΟρΡΘΏ68. Ὗνα12. Ἐμοί. νο]. 4. Ὁ. δοῦ, τι ὁχ ἢ.1. αὐτοί τε πονηροί εἰσι καὶ ἐπὶ 
πονηρῶν ἵππων ὀχοῦνται. χρήματα] κτήματα ". χρὴ] χρὴ ἔφη Ὁ. 
λελαύνειν ΔΑ, ἐπ᾽ ἴῃ 1|. συντεταγμένον] σὺν τοῖς ἵπποις Δ.. οὗ Ροϑὲ 
συντετ. 1.Μ.. αὐ νϊαἀδίαγ, οἴ81 γρ. συντεταγμένον {τἸδυ ταν Μ. τηρ'., Β., σὺν 5. ν. 
Ροβῖίο. οἱ ἢν] οἱ ἂν 1). ΡΥ. ἢ ἂν 10. οοὐγ. ἢ ἣν α. ἢν---πάρεστιν δ΄ιαϊἋἃ5 
ν. Ὑποτεμέσθαι. οὔπω ἡ] οὐδέπω 10. ἢν] ἐὰν θ. φοβηθήσονται ).Μ. 

ὁ ἀστυάγης ἀστυάγης ἰδὼν 1). 

ἀφήσουσιν εὐθὺς 1). 20. εἰπόντος αὐτοῦ ] εἰπὼν Ὦ. ἀστυάγῃ 1). 

ἃ ὁ πάππος ἐπεποίητο] Βεοίο ἅ οἱ ὁ οοηῃίοιηρίαμη, μοχθηρὰ ἀνθρώπια. 
πάππος σοΥσοθαῦ ΑΥ εἰδίϑ. 5ΟΗΝ, Β5ΤΈΕΡΗ 
ῬΥΟΠΟΙΊΘΗ οἰ ἀθτῃ γοῦο ἀθοβύ ΑηΔ}0. 4, 
5,14: Καὶ γὰρ ἦσαν, ἐπειδὴ ἐπέλιπε 
τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβάτιναι πε- 
ποιημέναι ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν, τ] 
ΠΟΠΠ111}1 ΔΙ ἀογτιηΐ αὐτοῖς. 

τῷ ἵππῳ] ᾿ἈθΙβικῖπιβ ἴῃ Αοὔβ ᾿ὑυπα!ῦ, 
1750, ὭΣ 4ού, οοπἤοοῖϊϊ τῷ πάππῳ, ΤΟΝ 
τιᾶϊο. ΒΟῊΝ. Ἦδο οοὐπβαπιοο 5βὸ- 
Ρ᾽α5 οϑί Ρ. Χϑῃ., δἸδουὶ π|}}} Ῥγοάοϑι 
προσήλαυνε ἐν ἰσχυρῶς ἱδροῦντι τῷ 
ἵππῳ Η. ὅν. 4, 5» 7: 

μένειν παρ᾽ ἑαυτόν] ΟΖ: ἢν 2: 2... 
10. ἐπὶ πονηρῶν ἱππαρίων] [τὰ 5» 

1, 14, δαάοιη ἰοιτηα δ Τηδ]ΟΥΌΤΩ 

καὶ ἐκεῖνοι----κἀκεῖνοι) [)6 οΥαδὶ τηοαο 
ἰαοῖα τηοᾶο παρ]οθοία, τὸ 18 ἴῃ Ὦ., 
σοηΐ. ργροῖ, δὰ Ἀπδῦ. Ῥ. χ. 

οἱ---ἐκεῖνοι] 1)οπι βίῃ. Ρ. 86,6 : ος 
τὸν μὲν Καρύστιον, ὑπὲρ οὗ ὑμεῖς τρεῖς 
πρεσβείας ἐπέμψατε ἀπαιτοῦντες, τοῦ- 
τον τὸν ἄνδρα ἐκεῖνος οὕτω σφόδρα 
ὑμῖν ἐβούλετο χαρίσασθαι. 

20. ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἔδοξε τε 
λέγειν] 1)οιηο βίῃ. Ρ. 272, 1: Ὅτε 
τούτου μέλλοντος λέγειν ἀπήλασεν αὐ- 
τὸν ἡ βουλή. ΔΕΌΝ, βιὰ ποία- 
νη] 5 δα ΑὨδΔΌ. 5, 2, 24. 



5.1. ΟΑΡΟΎΨΥ. 99 

τὸν υἱὸν λαβόντα τάξιν ἱππέων ἐλαύνειν ἐπὶ τοὺς ἄγοντας 
τὴν λείαν. ἐγὼ δὲ, ἔφη, ἐπὶ τούσδε, ἢ ἣν ἐπὶ σὲ κινῶνται, 
ἐλῶ, ὥστε ἀναγκασθῆναι ἡμῖν προσέχειν τὸν νοῦν. οὕτω 
δὴ ὁ Κυαξάρης λαβὼν τῶν ἐρρωμένων ἵππων τε καὶ ἀν- 
δρῶν προσελαύνει. καὶ ὁ Κῦρος ὡς εἶδεν ὁρμωμένους, 
ἐξορμᾷ, καὶ αὐτὸς πρῶτος ἡγεῖτο ταχέως, καὶ ὃ Κυαξάρης 
μέντοι ἐφείπετο, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οὐκ ἀπελείποντο. ὡς δ᾽ 
εἶδον αὐτοὺς πελάζοντας οἱ λεηλατοῦντες, εὐθὺς ἀφέντες 

“1 τὰ χρήματα ἔφευγον. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ὑπετέμνοντο, 
καὶ οὗς μὲν κατελάμβανον εὐθὺς ἔπαιον, πρῶτος δὲ ὁ 
Κῦρος, ὅσοι δὲ παραλλάξαντες αὐτῶν ἐφθασαν, κατύπιν 
τούτους ἐδίωκον, καὶ οὐκ ἀνίεσαν, ἀλλ᾽ ἥρουν τινὰς αὐτῶν. 
ὥσπερ δὲ κύων γενναῖος ἄπειρος ἀπρονοήτως φέρεται πρὸς 
κάπρον, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος ἐφέρετο, μόνον ὁρῶν τὸ παίειν 
τὸν ἁλισκόμενον, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν προνοῶν. οἱ δὲ πολέμιοι 
ὡς ἑώρων πονοῦντας τοὺς σφετέρους, προυκίνησαν τὸ 
στῖφος, ὡς παυσομένους τοῦ διωγμοῦ, ἐπεὶ σφᾶς ἴδοιεν 

22 προορμήσαντας. ὁ δὲ Κῦρος οὐδὲν μᾶλλον ἀνίει, ἀλλ᾽ [22] 
ὑπὸ τῆς χαρμονῆς ἀνακαλῶν τὸν θεῖον ἐδίωκε καὶ ἰσχυρὰν 
τὴν φὺὑγὴν τοῖς πολεμίοις κατέχων ἐποίει, καὶ ὁ Κυαξάρης 

[21] 

ἢν] ἢ ἴῃ 110., ρῥγ. [ουίαββε ἃ, α. ἐλῶ] ἐλάσω ΔΑ... 
Δα. ἀναγκασθήσονται 1). οὕτως ΔΑ. 

λαβὼν; τινας, τ νἸἀοίατ, 5. ν. τ. Β.. ἱππέων Α.. οὐ 4] Ρυπούατη 50} ε ροηϊΐ 
α. Κα συνεξορμᾷ ἃ. 5.γ.τ. συνεξορμᾷ εὐθὺς 10. ἀπελίποντο Β. ΡΥ. 
κτήματα ἢ). 21. ὑπετέμνοντο ϑαρτα μος 8]14υ]4, φυοὰ τη8]6 ἀ ἀνεχαιτί- 
ζοντο Ἰερὶν Θ΄ ΠΟΘΙ ΘΥ18, απ 5: ἁτυὰ 418, οὔβοῦτο Ἀ. αὐτὸν Α. ἀνή- 
εσαν 10. 6. ῬΓ. ἀλλ᾽) ἀλλὰ καὶ Ὁ. κύων] παραβολὴ τηρ. 1). παρά- 
δειγμα ἀπὸ γενναίου κυνὸς τηρ'. σ. ὥσπερ---φέρεται θυ θη5 Π οι Ὑ185 126 6]ος. 
5. 80, 274: ῬΙΙΟΥῚ ΙοΟῸ ΟΥΑ ΤΟ] ἄπειρος. αἴτοαμθ ἐπὶ κάπρον φέρεται. οὕτως 1). 
προυκίνησαν ἈΝ. προεκίνησαν ;. (.Μ. προκινῆσαν Α. ἐπὶ [ογίδβ86 σ. ΡΓ. 
σοι ἀνιεὶς Α.α. Ἀ, ἰσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰ ἰσχυρῶς κατεῖχε καὶ φεύ- 
γειν πάντας ἐποίει Β.. οὐ ΟΥΉ]8815 ν Υ}}}8 καὶ φεύγειν πάντας, 864 Οὕτη νΆ0Π0 8ρᾶ- 
[10 ΟΔΡΙΘΠα 8 115 ἰάοῃθο, Ἂ.. ἰσχυρὰν φυγὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρῶς κατείχειν 
ἐποίει Ὁ. οὐ αὶ κατείκενδν. ἰσχυρὰν τὴν φυγὴν τοῖς πολεμίοις (πηρ΄. 8118 τη. 
δῖ ἰσχυρῶς καθὼς εἶχεν) ἐ ἐποίει κατέχων (μος Ρ ΠΟΙ τη ΠΟΡΆΠ8) ἐποίει 9. 
ἰσχυρὰν φυγὴν. τοῖς πολεμίοις ἰ ἰσχυρῶς καθὼς εἶχεν ἐποίει α.Μ. ἰσχυρὰν φυγὴν 
τοῖς πολεμίοις ἐποίει Ἀ. ἰσχυρὰν τὴν φ. τοὺς πολεμίους (8ε4 5. ν. Ὀ18 οἱς) ἐ ἰσχυ- 
ρῶς κατέχειν (56 ω 8. εἰ) ἐποίει Η. ἰσχυρὰν φ. τοῖς π. κατέχειν (θ΄ 5. ν. καὶ 
ἰσχυρῶς) ἐποίει 1. 

ἐλαύνειν] ἐλάσαι Ὁ. 
ἀναγκασθῆναι ἢ. ἂν ἀναγκασθῆναι 

ἐλῷ] ΓΑ γονύτη σβύσ βου ρύασα 
ἐλάσω οοδΓρυ!ῦ οδηἄθμι ἔουιηδιη ἃ- 
ΠΔὉ. 7, 79 55. Νά οοπϑδίδηίοευ Χο- 
ὨΟΡΒΟΠΙΙ Ταδανατα εβύ ἐλᾶν. 

21, πρὸς κάπρον) 1) 6ΠΊ6 0711 ἐπὶ κά- 
προν φέρεται ΘΟ ΐ. οὐτὴ Ογμπορ. 3, ΤΟ, 
ἀπρονοήτως ἐπὶ τοῦτο φέρονται. ΟΗΝ: 

κατέχων] οΡΌτΠὶ κατέχειν ῬΆΓΙ]ΟΙ- 
ΡΙο Τπποίαμ παροῦ Ῥ]αΐ. Αταῖὶ α. 20; 
κατεῖχε διώκων. Αὐτίδητδ ΑπαῦΡ. 
2, 27. 6: Τοῖς τε βέλεσιν ἐπὶ πολὺ 
κατεῖχον οἱ Μακεδόνες ἀναστέλλοντες 
τοὺς προμάχους. ὉΙΠΏΠΘΥ κατέχοντα 
κυνοδρομεῖν ΧοΠΟΡΉ. Ογπορ. 0, 22, οἵ 
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[4 3 , Ἷ ’ Ν Ψ 

μέντοι ἐφείπετο, ἰσως καὶ αἰσχυνόμενος τὸν πατέρα, καὶ 
΄ δ " (2 57 5 “ ΄ 

οἱ ἄλλοι δὲ εἵποντο, προθυμότεροι ὄντες ἐν τῷ τοιούτῳ 
Ἂ " Ν ε Ἂ Ψ ἂν δ 3 7, “' 

εἰς τὸ διώκειν καὶ οἱ μὴ πάνυ πρὸς τοὺς ἐναντίους ἄλκιμοι 
59) « Ἄν» ψ 7 ς Χ Ν 3 ἤ 

ὄντες. ὁ δὲ Αστυάγης ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀπρονοήτως 
Ψ Χ ἃ ᾿ , Ν ’ὔ 

διώκοντας, τοὺς δὲ πολεμίους ἀθρόους τε καὶ τεταγμένους 
« “ 7 ,7ὔ “σι. ς κ“ Ν ΄“-“ 7 Ἂς 

ὑπαντῶντας, δείσας περί τε τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἵζύρου μὴ 
5 "Α Ψ ᾽ “ ’, ’ὔ 

εἰς παρεσκευασμένους ἀτάκτως ἐμπεσόντες παθοιέν τι, 
- 5,2 Χ χ χ το 5 5 ΄ὕ ε 

23 ἡγεῖτο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους. οἱ δ᾽ αὖ πολέμιοι ὡς [23] 
5 "ἢ κᾳ ὰ ;Ἅ ᾿ Ν 

εἰδον τοὺς Μήδους προκινηθέντας, διατεινάμενοι οἱ μὲν τὰ 
Ἂ ε ᾿ Ν 7 ς Ψ ε 5 Χ » ΄ ’, 

παλτὰ, οἱ δὲ τὰ τόξα εἱστήκεσαν, ὡς ἐπειδὴ εἰς τόξευμά 
5 γ 7 “ Ν “- Υ͂ 

γε ἀφίκοιντο στησομένους, ὥσπερ τὰ πλεῖστα εἰώθεσαν 
“ Ψ Ν ῇ ε , 5 “ 

ποιεῖν. μέχρι γὰρ τοσούτου, ὁπότε εἐγγυτατα γένοιντο, 
, 7 3 7 ’ ν, 

προσήλαυνον ἀλλήλοις καὶ ἠκροβολίζοντο πολλάκις μέχρι 
« , 5 Δ ΦΟΥ͂ εὖ Ν 7 “ «ε 

ἐσπέρας. ἐπεὶ δὲ ἑώρων τοὺς μὲν σφετέρους φυγῇ εἰς εαυ- 
Χ 4 Ὰ ἬΝ δ.) Ν - 3. ἃ 5 Ἂ « “ 

τοὺς φερομένους, τοὺς δ᾽ ἀμφὶ τὸν Κῦρον ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁμοῦ 
Ψ ΧΝ Ἀ 59 ’ὔ Ἂ “-“ “ἷ 3 ΟΝ. 

φερομένους, τὸν δὲ Αστυάγὴν σὺν τοῖς ἵπποις ἐντὸς γι- 
͵ ", 7, 7 7, οἰ σὺ κ᾽ 

γνόμενον ἤδη τοξεύματος, ἐκκλίνουσι καὶ φεύγουσιν ὁμό- 
Ψ, Ἂ Μ, “ Ἁ 4 ᾿ς Χ 

θεν διώκοντας ἀνὰ κράτος" ἤρουν δὲ πολλούς" καὶ τοὺς 
Ὰ «ε ΄ 57 “ ὕ, ΧΝ ἃ, 

μὲν ἁλισκομένους ἔπαιον καὶ ἵππους καὶ ἄνδρας, τοὺς δὲ 
, "Ὰ Ν » ΄ 5 ᾿ Ν᾿ 

πίπτοντας κατέκαινον᾽ καὶ οὐ πρόσθεν ἐστησαν πρὶν πρὸς 
΄σ΄ ΄σ΄ σ΄“ 5 7] 5 ᾿ » ἴω ᾽ὔ 7 

τοῖς πεζοῖς τῶν ᾿Ασσυρίων ἐγένοντο. ἐνταῦθα μέντοι δεί- 

ἀφείπετο α.Μ. ἴσως] ἴσως μὲν 1). οἱ] εἰ ἘΣ. ἄπαντ. ἴογίαβ58 
ΡΥ. Ἀ, εὐθὺς] αὐτοῖς ΡῈ ρα αὐ μὴ "ἡ ἐναντίους Β. 22: ἴδον 1) 
εἱστήκεσαν Μ.ΆΒ. εἱστήκεισαν Α.α. ἔστησαν ὡς ἐπειδὴ εἰς] ἀλλ᾽ εἰς Α. 
εὐ 4] ὡς 5.ν.γ. α. ὡς ἂν ἐπειδὴ εἰς 1)... τόξευμά γε) τόξευμα Α.6.Κ. 
ἀφίκοντο Α(6. στησόμενοι 1). ΘΟΥ͂Ρ. α. Θατν. Πς εἰώθασιν }. μέχρι 
γὰρ] μέχρι καὶ Ἀ. γίγνοιντο 0. μέχρι Ά. μέχρις Α.}.α. ἕως Β. τὸν 
ΟΤἸη. ὁμοῦ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἀγομένους 1). οἱ αὶ ἀγομένους ΒΔ: ἐγκλί- 
νουσι σ. ἐγκλίνουσιν 1). ὁμόθεν διώκοντας] οἱ δὲ ἅ ἅτε ὁμόθεν διώκοντες 1)... 
ἀνακράτος Ἄν, πααΐ τηΐτα 28» διαστόματος, Ἀι. ἀνὰ κράτος" ἥρουν δὲ πολλούς] 
ἥρουν πολλοὺς κατὰ κράτος 1). ϑρισζαχῃ 1 ἴῃ ἥρουν ἃ. ΘΟΥΤ., ας Νάθαν. δὲ οἴ 
ἸΠΊΟΥΡ. Ροβί κράτος ΟΠ]. οἰϊατῃ ᾿ι. μὲν οπῃ. Ἀ. καὶ ἄνδρας καὶ ἵππους Β, 
κατέκαιον Α. ἔκαιον 10. εὖ ν 5. ν. 8]. τη. πρὶν] ΓΛΌΓ] πρὶν ἢ νΕ] πρινή. 

0. 26 ὲ Ῥιπτοῦσι δὲ καὶ εἰς τὴν θάλατ- 
ταν, ἐὰν κατέχωνται. ΟῊΝ, Θὲ 
οδάοθῃῃ δα Η. 6ἵγὑ. 4, 6, το: Μάλα κα- 

ποίει, αοηἤττηδί ἢ. Ε]6οὶ σοτίο ἰσχυρῶς. 
23. ὡς] ἂν σογγθοίου!β Δα] διηθη- 

ἔπτη, 4118}18 ἴδ π 1, 6, 1, ὡς ΟἸΙΠῚ 
τεῖχον βάλλοντες καὶ ἀκοντίζοντες οἱ 
᾿Ακαρνᾶνες. )10 ΟἾγν5. ΟΥ. 20, νΟ]. 1, 
Ρ- 405: Κατέχει διώκουσα ᾿((8 15) δι᾽ 

ΑἸΙὰ ὁποίων ἄν ποτε ἴῃ χωρίων. 
- 10 ΓΒΕ. δίορῃι. ᾿σχυρὰ φυγὴ 
οϑὺ 7, 1, 26: Ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ 
φυγὴ ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. ΟΠ ηΕ1- 
ἄἀθγιιβ δΐοιη ααοα Ραϊαϊγαΐ ἀᾺΡ]Ιοθτη 
ἔυ1558 ΒΟΙἸΡΓὈΡΆΠΩ ἴῃ ΠΡτῖβ ἰσχυρὰν τὴν 
φυγὴν" τοῖς πολεμίοις ἐ ἐποίει οἱ ἐδίωκε καὶ 
ἰσχυρῶς κατεῖχε καὶ φυγεῖν πάντας ἐ- 

Γαΐαγο σοη] ποίαπι αὐχὶῦ Ραγίϊσιϊα ἃ} 
ΑΔΙοΒ. πυπαθαπη οὔπὶ ἔαΐατο οΟη- 
Ἰαποία. ϑ'8α αυὰπ ἀλλ᾽ «ᾳαϊὰ 51} ΠΟΠ 
Ἰϊατιθαῖ, Ροβαϊ ααοά ρμοίιϊξ βουῖθογο 
ΧοΠΟΡΠΟΗ ὡς ἐπειδή. 

ἐκκλίνουσι) ΑΠΔ}. 1, 8, το : Πρὶν δὲ 
τόξευμα ἐξικνεῖσθαι, ἐκκλίνουσιν οἱ 
βάρβαροι καὶ φεύγουσι. 

πρὶν] ἢ 516 ἀ6]6ν] οἰϊδιη Ἄραββ. 2, 4. 
Ὅ]᾽ οὐ οϊ τ. 2: δ᾽ τ ναι 
ἌΠΒΌ. 4, 591 
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ἐμ δ 8.9 4 ,ὔ ε , 3. Α 3 ’ὔ 
σαντες μὴ καὶ ἐνέδρα τις μείζων ὑπείη, ἐπέσχον. ἐκ του- 

Ἁ “- 3 Ἃ Ψ Ὰ Ν ΠΡ - 

φάτου δὴ ἀνῆγεν ὃ Ἀστυάγης, μάλα χαίρων καὶ τῇ ἵππο- [24] 
κρατίᾳ, καὶ τὸν Κῦρον οὐκ ἔχων ὅ τι χρὴ λέγειν, αἴτιον μὲν 
ὄντα εἰδὼς τοῦ ἔργου; μαινόμενον δὲ γιγνώσκων τῇ τόλμῃ. 
καὶ γὰρ τότε ἀπιόντων οἴκαδε μόνος τῶν ἄλλων ἐκεῖνος 

5Ὸλ Μ“ Ἂ Χ ’ ’ 3 “- Ν 

οὐδεν ἄλλο ἢ τοὺς “πεπτωκότας περιελαυνων ἐθεᾶτο, καὶ 
μόλις αὐτὸν ἀφελκύσαντες οἱ ἐπὶ τοῦτο ταχθέντες προσή-. 
γαγον τῷ ᾿Αστυάγει, μάλα ἐπίπροσθεν ποιούμενον τοὺς 
προσάγοντας, ὅτι ἑώρα τὸ πρόσωπον τοῦ πάππου ἠγριω- 
μένον ἐπὶ τῇ θέᾳ τῇ αὑτοῦ. 

2). Ἔν μὲν δὴ Μήδοις ταῦτα ἐγεγένητο, καὶ οἵ τε ἄλλοι [25] 
πάντες τὸν Κῦρον διὰ στόματος εἶχον καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν 

3 ΄ ,ὔ 5 ΕΥ̓Δ ,ὔ “΄ ϑι.οονΝ 7 

ᾧδαϊς, ὃ τε Αστυᾶγης καὶ πρόσθεν τιμῶν αὑτὸν τότε 
φ ᾽ 4 ἊΝ ᾽ “ ͵ Ἂ ε “ Ζ 

ὑπερεξεπέπληκτο ἐπ᾿ αὐτῷ: Καμβύσης δὲ ὁ τοῦ Κύρου 
Χ ἡ Ν 2 “κν 9 329 

πατὴρ ἥδετο μὲν πυνθανόμενος ταῦτα, ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσεν 
ἔργα ἀνδρὸς ἤδη διαχειριζόμενον τὸν Κῦρον, ἀπεκάλει δὴ, 
ὕπως τὰ ἐν Πέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελοίη. καὶ ὃ Κῦρος δὲ 
ἐνταῦθα λέγεται εἰπεῖν ὅτι ἀπιέναι βούλοιτο, μὴ ὁ πατήρ 

Υ{ Ν ε ἤ ᾿ Ν ΚΝ .9 ἉΆ Ἁ 

τι ἄχθοιτο καὶ ἡ πόλις μέμφοιτο. καὶ τῷ ᾿Αστυαγει δὲ 
7 53 ἴω » , 2 Χ “ 

ἐδόκει εἶναι ἀναγκαῖον ἀποπέμπειν αὑτὸν. ἔνθα δὴ ἵππους 
ϑ' λα Χ ὰ ἄς τ 3 ἕ “ ΝΑ 

τε αὐτῷ δοὺς οὗς αὐτὸς ἐπεθύμει λαβεῖν καὶ ἄλλα συσκευ- 
΄ Ν ον Ν Ὺ “ ΣΝ ᾿ς “Ὁ ΕΣ 7 

ἄσας πολλὰ ἔπεμπε καὶ διὰ τὸ φιλεῖν αὑτὸν καὶ ἁμα ἐλπί- 
57 ΄ “-“ “ὕ 4 ς Ν 

δας ἐχων μεγάλας ἐν αὐτῷ ἄνδρα ἐσεσθαι ἱκανὸν καὶ 
η 

,7] ᾿; ἴω ΑΔ ΚῚ Ἄ ΕῚ ἴω 3 ὴ Ἁ Ν σ΄“ 

φίλους ὠφελεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀνιᾶν. ἀπιόντα δὲ τὸν ζῦρον 
ἔνεδρά τις Β. 24. ἀνήγαγεν ", μάλα]Ἅ μᾶλα Δ, μᾶλλον ἃ. 

καὶ τῇ] τῇ Ἀ. ὑποκρατίᾳ Α. ὅτι χρὴ λέγειν] λέγειν ὅτι χρὴ 1). εἰδὼς 
ὄντα 1). τῶν ἄλλων μόνος . μόνως Α. κεῖνος Δ. ἐθεᾶτο καὶ μόλις 
αὖ οτῃ. ΛΟ. τηρ. τ΄ ἀστυάγῃ Ὦ. μάλλα Λ. ἐπίπροσθε Λα. ποι- 
ούμενοι Α. ΡΥ. προάγοντας 1). αὐτοῦ Α.α. Ἀ. ἑαυτοῦ ". ϑυϊαδβν. Ἔπί- 
προσθεν, τὸν δὲ κῦρον ἀφελκύσαντες ἦγον ἐπ. π. τοὺς π΄. ὅτι----ἢ γρ. 25. ἐγέ- 
νετὸ Ὁ. διὰ] ἐπὶ Ὁ. πρόσθε Α. πατὴρ 5.Υ.γΥ. α. ἐπειδὴ 0}. 
ἀνδρὸς ἤδη ἔργα Ὦ. διαχ.] διαπραττόμενον. Ὁ. δὴ οτη. Ὁ. ἐπίχειρα 
Δ. (ας οοΥΥ. τηρ΄. τ. ἀποτελοίη 1)... καὶ ὁ κῦρος δὲ] καὶ τὸν κῦρον δὴ }. 
ΟΟΥΤ. 85.0.1. καὶ ὁ κῦρος Ἀ. λέγεται] λεγεὶ τη 110. Ὁ. μέμφοιτο] αὐτῷ 
84αα. Ὁ. καὶ τῷ ἀστυάγει δὲ] τῷ οὖν ἀστυάγῃ :. ἀστυάγει] εἰ Ἰῃ 188. 6;, 
1η 110, ΠΕ. ἀν. εἶναι Ὁ. ἵππους τε͵ ἵππους . δοὺς] δὴ ἢ. ΣΤ 
αὐτῷ, 5864 46]6η5, Π. πολλὰ] παντοδαπὰ 9). ἀπέπεμπε 10. ἔχειν 10. 
ἀπιόντα  Απΐα Ποὺ ΠΟΏΏΪΠ1] νδοὰὶ Βρδῦ] Α. 

24. καὶ τῇ ἱπποκρατίᾳ---μαινόμενον] Υ͂. 8, 3, 2ο. Βοβροπάθσηξ δαΐθη ἰη- 
Βεοΐθ δίθρῃδητιιβ 80 ΗΓΠΘΙῸ ΒΌΤαΡση [ΕΓ 88 καὶ τῇ ἱπποκρατίᾳ οἷ καὶ τὸν Κῦ- 
Ῥαυϊαΐ, Π. Ἑ, 185 : Οὐχ ὃ ὅγ ᾿ ἄνευθε θεοῦ ρον. 
τάδε μαίνεται" 6: προ Θ᾽ δὲ μαίνεται θέᾳ] Βοξοσίαν δα ἐθεᾶτο. ΜΕΙΒΚ, 
οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς, ἀδὶ ἐνθουσιῶν πρὸς μά- 25. καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν ᾧδαῖς) Οοπηί. 
χὴν Θχρ]οαῖ Ἐπιδιαίῃϊα5. ἩΠΤΟΗ. 1,2. :, λέγεται καὶ ᾷδεται. 
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“᾿ σ Ν [δε Ά ὦ ν ἂν Ν 
προὔπεμπον ἅπαντες καὶ παῖδες καὶ ἥλικες καὶ ἄνδρες καὶ 

΄ὕ 5.5 Ἀϑ ΄ 5 ΣΝ Ν »Ὰ7 

γέροντες ἐφ ἵππων καὶ Αστυάγης αὐτὸς, καὶ οὐδένα 
3, 4 5 3 ᾿ 3 κ ΄ι 

“ὁ ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ ἀποστρέφεσθαι. καὶ ἸΚῦρον [26] 
7 εἾ ΄“. 7 “. 

δὲ αὐτὸν λέγεται σὺν πολλοῖς δακρύοις ἀποχωρῆσαι. 
" Ἁ ω “- 7 3 Ἂν “-“ ς 7] 

πολλὰ δὲ δῶρα διαδοῦναί φασιν αὐτὸν τοῖς ἡλικιώταις 
Ὁ . ’, ἌΣ 5 ΄ 4 Ἁ Ἂν. 53 Χ 

ὧν ᾿Αστυάγης αὐτῷ ἐδεδώκει, τέλος δὲ καὶ ἣν εἶχε στολὴν 
Ἁ Ἂ 3 Ἷ2 ΄ “- “ δὺν 7ὕ 

τὴν Μηδικὴν ἐκδυντα δοῦναί τινι, δηλῶν ὅτι τοῦτον μάλι- 
» Υ Ἂ' ῇ “ Ν 

στα ἠσπαζέτο. τοὺς μέντοι λαβόντας καὶ δεξαμένους τὰ 
΄- Ι, 3 Ψ “ 3 ( 

δῶρα λέγεται ᾿Αστυάαγει ἀπενεγκεῖν, ᾿Αστυάγην δὲ δεξζά- 
4 » “ Ν Ν ς - , 3 

μενον Κύρῳ ἀποπέμψαι, τὸν δὲε πάλιν τε ἀποπέμψαι εἰς 
Μήδους καὶ εἰπεῖν, Εὰ βούλει; ὦ πάππε; ἐμὲ καὶ αὖθις 
ἰέναι ὡς σὲ μὴ αἰσχυνόμενον, ἔα ἔχειν εἴ τῴ τι ἐγὼ 
δέδωκα" ᾿Αστυάγην δὲ ταῦτα ἀκούσαντα ποιῆσαι ὥσπερ 

΄“- ’ 

Κῦρος ἐπεστειλεν. 
ε “σ΄ “- 7 ω 

Εὶ δὲ δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησθῆναι, λέγεται, 
“ Ν ΠΧ ον ᾿ τ ἥ 4) 5. κ5 ΖΦ Ν 
ὁτε Κῦρος ἀπῆει καὶ ἀπηλλάττοντο ἀπ ἀλλήλων, τοὺς 

΄- ΄σι “ 7 4 ᾿ς... , 

συγγενεῖς φιλοῦντας τῷ στόματι ἀποπέμπεσθαι αὐτὸν νόμῳ 
νι Ν Ἁ ι΄ 57 σι “" ’ Ξ 37 

Περσικῷ" καὶ γὰρ νῦν ἐτὶ τοῦτο ποιοῦσι [Ἰερσαι ἄνδρα 

27 [27] 

πάντες Α.Κ. ἵππων] Ῥοϑύ Ποὺ ἔιτεπερ )., 564 εἰ ῬΑΓΠ ΠῚ ΘγαβιιΠΊ, σοίθσγα 
ῬαπΠοΙΙ5 ποίαϊα. ὥστις 1). ΡΓ. ὅστις ΟΟΥ̓Τ. δακρύων ἀπετρέπετο Ὁ. 
δακρύοντ᾽ ἀποτρέπεσθαι 'ὰ. Ἠΐϊς τηρ. τ. (ᾳ. ἀποχωρεῖ κῦρος δακρύων ἐς πέρσας 
καὶ διαδιδούς. 26. λέγεται ροϑβύ δακρύοις 1). δάκρυσι Ἀ. δοῦ- 
ναι 2. αὐτόν φασι 1). στολὴν τὴν] στολὴν 10)., σαὶ ΙΏΟΧ δῆλον ὅ ὅτι τούτῳ 
ὃν μ. ἦσπ. Ηἰς τη’. Τ΄. α. ᾧ τὰ ἴδια ἐνδύματα δῖλα ἐκ τὸς μᾶλλον ἀἁ ἀσπαστός. 
ἀποπέμψαι εἰς μή δὲ (ἀρ! οὶ δοοοπία) πάλιν ἀποπέμψαι 86 α. Α. ὦ πάππε 
εἰ βούλει με 1). αὖθις] πάλιν Α.1).Β. ἰέναι 1). ἴῃ τηρ΄. ὡς] εἰς Ἀ, 
σε] σε ἡδέως καὶ 1). ἡδέως δα. πηρ. τ. ὦ, Τήρτη ἃ]. τη. ἴπ ΑἸΙΌΘΓΟ πηρς. 
βασιλέων δωρεαὶ ἀἁ ἀρηρυῖαι μενέτωσαν, ἵνα ἀναίσχυντοι ζῶεν οἱ βασϊλέϊς. αἰ- 
σχυνάμενον Δ. εἴ τῳ] ὅτῳ 10. ἀπ ΒΥ. Τ Ἐς: ἔδωκα Ἐ. ἀπέστειλεν 
α.Κ. 2: φιλοῦντας] τὸν κῦρον 864. Ὁ). αὐτὸ α. ρΡγ. νόμῳ] 
νόμῳ τῷ Ἀ. 

οὐδένα ὅντινα] Ῥ]αί. ΤΠ Θεοῦ. Ρ. 170 Δ: χειρός. ρ86. ροΐβ οτὰ ΘίορΠαΠῸ 
Καί φαμεν οὐδένα ὅντινα οὐ τὰ μὲν 
αὐτὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἄλλων σοφώτερον, 
τὰ δὲ ἄλλους ἑαυτοῦ. Τ᾿ Παογα. 5, 20: 
Τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐκ ἀποστήσεσθαι. 
Ἰίδυατη 3, 46. ΡΙατα Εοιπᾶ. δὰ 
Ῥῃρᾶ. ρΡ. 222. ΒΟΉΝ. Αἴ ΤΏΕΒ. 
ΘίΘΡἢ. 
δηλῶν [)6 ποτηϊπαίϊνο ροϑβύ δοοιιβᾶ- 

ὑνυτη ν. δα 1. 2, 8. 
Ζύ. στολὴν]. .1)6 αὖ τ,.2, 2.. (6- 

ἴθγατη Αὐάβρο ἀρα!ῦ νοϑίθιῃ. Ὗ'΄.5,1»2. 
5ΟΌΗΝ, 

λαβόντας καὶ δεξαμένους } ΔΙΩΤΠΟΏΪ18 
λαβεῖν μέν ἐστιν, Ἰπααὶΐ, τὸ κείμενόν τι 
ἀνελέσθαι, δέξασθαι δὲ τὸ διδόμενον ἐκ 

ΟΥ̓ Δουῖα. λαβόντας ΑἸΟῚ ΒΡ ]Π]ΟἸ ἴον 
4Ἐ1 Βα ρβιββθηΐῦ απο ἴῃ τηδΠτ5 {τὰ- 
ἀοθαύαν; αὖ νϑῦοὸ δεξαμένους αὶ ἴῃ 
ΔΟΟΙΡΙΘΠμ0 θὰ 886 ρταία Παθογα αἱ θ6- 
Πδβοθηταη θὰ ὑπ θ 8 ΔρΡΠΟΒΟΘΙΘ 
οβίθπαιθδβοηί. ΠΌΤΟΗ. 

27. παιδικοῦ λόγου) ΖΖεαΠῖτ15 ἸΟΟΈΠῚ, 
ΒΟΥΙΠΟΠΘΠῚ ΔΙΠδ[ΟΥ ΤῊ νογί!. Οὐοπίγα 
ΑρΌΒ11αὶ ὃ, 2: Μετεῖχε μὲν ἥδιστα παι- 
δικῶν λόγων, συνεσπούδαζε δὲ πᾶν ὅ τι 
δέοι φίλοις, τϑοῦϊτπι8 Β: ΠῚ ΠΟΙΟῚ ἸΟΘΟῸ5 
᾿πίουρσοίαϊιτ, πὖ ἴῃ αἸςοη. 2. 7, πράγ- 
ματα παιδικὰ 5ηΐ 16], γ6 5. ̓παΊΟΥεο. 
5ΌΗΝ, 

ἄνδρα] ΑγἰαθαΖιτη ἢ, 5. 48. 
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“ ’ὔ’ 7 Ἀ Ν , 3 ξ΄" 

δέ τινα τῶν Μηδων μάλα καλὸν κἀγαθὸν ὄντα ἐκπεπλήη- 
4 “ ἌΝ Ν “ 7 “ ’ ΖΑ 

χθαι πολύν τινα χρόνον ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ ἴζυρου, ἡνίκα 
εἷ ἴω ἴων ὍΝ «ες “ 

δὲ ἑώρα τοὺς συγγενεῖς φιλοῦντας αὑτὸν, ὑπολειφθηναι: 
ἐπεὶ δ᾽ οἱ ἄλλοι ἀπῆλθον, προσελθεῖν τῷ Κύρῳ καὶ εἰπεῖν, 

Ἔμὲ μόνον οὐ γιγνώσκεις τῶν συγγενῶν, ὠ Κῦρε: Ν ὑ δὲ, 
εἰπεῖν τὸν Κῦρον, ἢ καὶ σὺ συγγενὴς εἶ; Μάλιστα, φά- 

“ 3, ΄- “- 7 

ναι. Ταῦτ᾽ ἄρα, εἰπεῖν τὸν Κῦρον, καὶ ἐνεώρας μοι" 
’ ἃ “- ’ὔ “ σ΄“ 

πολλάκις γὰρ δοκῶ σε γιγνώσκειν τοῦτο ποιοῦντα. 
- ΄ Ε ϑ΄ τῷ , Ν Ν Χ 

Προσελθεῖν γὰρ σοι, ἐφη, ἀεὶ βουλομενος ναὶ μὰ τοὺς 
θ δ ᾿. 7 ον ΨΥ 3 ἊΝ 4 Χ Κρ ν Ἢ 

εοὺς ἡσχυνομῆην. οὐκ ἐδει, φαναι τὸν Κῦρον, συγ 
ΩΣ 2, [ἡ Ἁ ἔ δι ϑ ’ ᾿» 

οϑ γενῆ γε ὄντα ἅμα δὲ προσελθόντα φιλῆσαι αὐτὸν. καὶ 
Ἂ, “ , 53 3 ψ, , 

τὸν Μῆδον φιληθέντα ἐρέσθαι, ᾿Ἢ καὶ ἐν Ἰϊέρσαις νόμος 
φ “Ξ“ “- ὦ 7υ τ 

ἐστὶν οὗτος συγγενεῖς φιλεῖν ; Μάλιστα, φάναι, ὅταν γε 
3] -ϑ Ψ Ἁ 7 Οὃ ΕῚ 7 Ὰ Σς ’ 

ἰδωσιν ἀλλήλους διὰ χρόνου ἢ ἀπίωσὶ ποι ἀπ᾿ ἀλλήλων. 
Ἂ “ ΨΆ ’ὔ ω 3 4 

Ὥρα ἂν εἴη, ἔφη ὁ Μῆδος, μάλα πάλιν σε φιλεῖν ἐμέ" 
ῶ Ν ἴω “ 

ἀπέρχομαι γὰρ, ὡς ὁρᾷς, ἤδη. οὕτω καὶ τὸν ἵζῦρον φιλη- 
͵ 3, 

σαντα πάλιν ἀποπέμπειν. καὶ ἀπιέναι. καὶ ὅὁδον τε οὔπω 
ΤΩΝ [2 ,ὔ 

πολλὴν διηνύσθαι αὐτοῖς καὶ τὸν Μῆδον ἥκειν πάλιν 
“ ἴω Ἁ ΄- “ 3. "ὦ ’ὔ’ 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ" καὶ τὸν ἱζῦρον ἰδόντα, ᾿Αλλ᾽ ἡ, φάναι, 
ὔὕ Ὁ 7 “΄ Ἀ Ά 4 

ἐπελάθου τι ὧν ἐβούλου εἰπεῖν ; Μὰ Δία, φάναι, ἀλλ᾽ ἥκω 
Ἁ ’ ᾿; Ν “- 9 “-“ Χ 7 ἊΣ , ,» 

διὰ χρόνου. καὶ τὸν ἵζῦρον εἰπεῖν, Νὴ Δί᾽, ὦ σύγγενες, δὲ 

[28] 

δέ Ἀ. δὴ Δ.0.α. μάλα] ἄνδρα Λ.Ο. τινα] δή τινα Ὦ. λειφθη- 
ναι Δ.. Ἰπ1{10 γοσα 1} ον πο. ὦ κ. τῶν σ. Ὦ. Δι τί] τῷ Δ.}0. οοῖν. 
σα.Κ. σὺ οἴη. Α.Β. ἐνορᾷς Δ.6. ργτ. Ἀ. γὰρ δοκῶ σε Α.Ὦ., χυί 4616- 
νἱΐ σε Ροβῦ γὰρ, δοκῶ γάρ σε 1)., πολλάκις ΟΌΠῚ ΡτϑοοΘἀθπίθυ8 ἸθΏρΡΘΏ8. 
σε δοκῶ α. ναὶ μὰ] νὴ Ὁ. 
28. ἐρέσθαι Α. ἔρεσθαι Ὠ).α.Β. 
ἔφη 10. 

μὰ Ἀ. 

λὴν ροϑύ αὐτοῖς Ὁ. 
υ 1. διεληλύσθαι Ὁ. 
ἱδρῶντι 10. 
θοῦσι δοκεῖ. σύγγενες] συγγενὲς Α. 

τοὺς συγγενεῖς) ΗοΠΟΙ ΠΟΙΆΙΗΪ8 
γῊὉ}115 τ αὔπ8 ἃ τορθ. Πίπο Π δ υϊὰΒ 
ῬΙΘΡΙΏΙ ΙοοῸ ΖΟΙΟὈ ΑΘ] Οσ ΔΡΡΘΙ]ΑΥῚ 
νοϊαϊ οορπαύτπι [2411], Ὠϑυτδηΐθ «(0- 
Β6Ρ8Ο ΑΠΙ4. 11,2. 1906 ΑἸΘΧδΠαΙῸ τὸ- 
ἔουῦ Αὐτιδητι5 ΑΠΔΡ. 7.11.2: Καὶ ὅσους 
(τῶν Περσῶν τοὺς ἐπιλέκτους 5016 60) 
συγγενεῖς ἀπέφηνε, τούτοις δὲ νόμιμον 
ἐποίησε φιλεῖν αὐτὸν μόνοις, Ἦεθς 
οὕτη (ὑδβααῦοηο δὰ ΑἸΠθπθθοιιπΊ Ρ. 99 
οὐ Ηπυςοβίηβοπο ΖοιηϊαβΒ. Δααι 
ὟΝ εἰβκῖιβ (δα 8, 6, τ6) Οὐτ} Ἰοοσιτη 
3» 3» ααἢ] ΧΥ ΤῊ Πὰ ἙΟρΔΓΟΥΤ 1695 
ἵπ Θχογοῖξιι ΠΑΡ} τηθτηοναῦ, οὖ σοιη- 
ῬᾶΓαγΘ ἰᾳθοῦ ΒΓΙΒΒΟΏΙΙΙη ΓᾺ ΤῈΡΏΟ 

μάλλιστα Δ. 
μάλα οτη. 6 σε 8. ν. 8]. τη. Ὠ. 

οτη. Ὁ. ῬγϑοΘἀθῃθτι8 7αῃρὶ Ἀ,., αὐ Α. 

γάρ 
οὐκ ἔδει] οὐ δοκεῖ Α.α. ΘΟΙ]", ΠηΡ΄. Τ΄. 

εἴη Ὁτη. α. εἴη σοι Ῥοδί 
πάλιν] πάνυ Ἀ. οὕτως Δ. 

πάλιν ᾧ. 1). τεοῖι. ). πολ- 
διερύσθαι Δ.α. ργ. οἱ δ1.}} 8]. Τῇ. ἡ ΒΆΡΕΙ ε οἵ εἴ ΒΌΡΘΥΙ 

αὐτοὺς Α.1). ρῥτ. α. αὐτῷ Ἀ. 
ἠβούλου Ἀ.Ε., 4α]. Π1ο τηρ΄. μακρὸς ὁ τοῦ πόθου χρόνος τοῖς πο- 

πάλιν ἥ. ἥκειν Β, 

ες 5.0. 1 γ85. 1 ἧς τησίαΐϊ ἃ. 

Ῥουβαυμη Ρ. 132, ΕὙἼΘΙΠΒΠΘΙτη] πη ητιο 
δα Ουγση. 5ΟΗΝ, 

28. νόμος] Οοηΐ. 5. 5.6, Αρ68. 5, 4 
Ηετοά. 1.124: ᾿Εντυγχάνοντες δ᾽ ἀλλή- 
λοισι ἐ ἐν τῇσι ὁδοῖσι τῷδε ἄ ἄν τις διαγνοίη 
εἰ ὁμοῖοί εἶσι οἱ συντυγχάνοντες" ἀντὶ γὰρ 
τοῦ προσαγορεύειν ἀλλήλους φιλέουσι 
τοῖσι στόμασικ.τ.λ. δίγαθο 15. Ρ. 734. 
ΦΕΌΝ,. ϑοθμοὶ. Πιοπῖβ Οἤτυϑβ. (αα Ον. 
7. ΝΟ]. 1, Ρ. 242) γΟ0]. 2, Ρ. 582. ΒαρΊΟΚΝ 
Ῥδυβδυτπη ῬΙΙΠΟΙΡΘΒ ἴα ΠΟΙ 56 5811- 
[Δηῖ68 σοηϑροχογαῦ ον Ῥογίον Τγαυοίς 
ἦη, (ἀϑογρία, Ῥογϑῖα, εἴα. νο]. 1. Ρ. 2900. 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ] ὅ΄οὁ. ΑΠΔ}. 1, 8,1; 
Η. σ΄. 4, 5.7. ΖΕΌΝ. 



44. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞΒ ΙΝΡΩ͂Τ. ΟΥ̓ΕῚ 

ὀλίγου γε. ἸΠοίου ὀλίγου ; εἰπεῖν τὸν Μῆδον. οὐκ οἶσθα, 
΄ Ὦ “- σ Αι. ΟΣ Υ , ΄ 

φάναι, ὠ Κῦρε, ὅτι καὶ ὅσον σκαρδαμύττω χρόνον, πάνυ 
7 ὩΣ ΠΟ “ “κ᾿. 4 - 

πολὺς μοι δοκεῖ εἰναι, ὅτι οὐχ ὁρῶ σε τότε τοιοῦτον ὄντα: 
3 ἴω Χ Χ “ ’ 3. “ δ, 

ἐνταῦθα δὴ τὸν Κῦρον γελάσαι τε ἐκ τῶν ἔμπροσθεν δα- 
᾿, Ν, “ 5 Ψ᾿ν ωω ΄ 4 4 ΄- 

κρύων καὶ εἰπεῖν αὐτῷ θαρρεῖν ἀπιόντι, ὅτι παρέσται αὐτοῖς 
5 7ὔ Υ͂ “ “- Ψ) Ὁ ’ 

ὀλίγου χρόνου, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται κἂν βούληται ἀσκαρ- 
δαμυκτί. 

ΚΕΦ. Ε. 
ε Α Ἂν, “κι δ Ν Ἂς 

Ο μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελθὼν ἐν ἸΠέρσαις ἐνιαυτὸν 
Ψ 5 ΄- 327 7 Ἀ ΄“ι 

λέγεται ἐν τοῖς παισὶν ἔτι γενέσθαι. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ 
ω 5᾽ὕ ΦΟΌΝ, ε ξ “-“ 3 Α 

παῖδες ἔσκωπτον αὐτὸν ὡς ἡδυπαθεῖν ἐν Μήδοις μεμα- 
Ν “ 3 Ν Ν ᾿,,...3 7 3 ΠΝ ἘΝ ἰχέ Ν 

θηκωὼς ἤκοι" ἐπεὶ δὲ καὶ ἐσθίοντα αὐτὸν ἑώρων ὥσπερ καὶ 
5» Ἄ 076 Ψ, ΒΕ 5 «ε “ 7 ΄' 

αὐτοὶ ἡδέως καὶ πίνοντα, καὶ εἴ ποτ᾽ ἐν ἑορτῇ εὐωχία γένοιτο, 
5 Υ “- ᾿ -“ ΄- 7 » ’ὔ ΩΝ 

ἐπιδιδόντα μᾶλλον αὐτὸν τοῦ ἑαυτοῦ μέρους ἠσθάνοντο ἢ 
γ΄ Ν Ν ἊᾺ ᾿ ,ἷ ’ 

προσδεόμενον, καὶ πρὸς τούτοις δὲ τἄλλα κρατιστεύοντα 
δα, ἢ ΘΥ͂ ἴω “ Ν Ψ “ 

αὐτὸν ἑώρων ἑαυτῶν, ἐνταῦθα δὴ πάλιν ὑπέπτησσον αὐτῷ 
ΕΝ » Ἀ Ἁ Χ Χ ’ ή »ὕ᾿ ᾿ “Ὁ 

οἱ ἡλικες. ἐπεὶ δὲ διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην ἤδη εἰσὴηλ- 
᾿ ΄, , 3 , Ν 

θεν εἰς τοὺς ἐφήβους, ἐν τούτοις αὖ ἐδόκει κρατιστεύειν καὶ 
“- Ὰ ω Χ “ Ν , εν 

μελετῶν ἃ χρῆν καὶ καρτερῶν καὶ αἰδούμενος τοὺς πρεσβυ- 
΄ “ἃ “- 7 

τέρους καὶ πειθόμενος τοῖς ἀρχουσι. 
-.0 Ἁ ἴω , «ς Ἁ 3 ’ “-“ [4 

ΠΤροϊόντος δὲ τοῦ χρόνου ὁ μὲν ᾿Αστυαγὴς ἐν τοῖς Μη- 
Ε] 7 ε Ἁ ’, ε ὧς 5 ’ ω 

δοις ἀποθνήσκει, ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους παῖς, 

ἀπιόντα 1). βούληται" ται οΥαϑιύ ἢ. 
ἀσκαρδαμυκτεὶ Α., χαϊ---εἴ, 10. α., 564 1). 

1: εἰς πέρσας 1.. ἐνιαυτὸν] μὲν ΑΔ. Ὥ, 

καὶ ὅσον] ὅσου Ϊ,. πρόσθε 10. 
ἀσκαρδαμυκτὶ ὰ.Η.Ε. ῬΟΙΙῸχΧ 2, 67. 
ΡΙ. σκαρδαμυτεί, α οἱ κ 8.ν. 
ἔπι Β0ν, αἱ τη. 1). μεμ. ἐν Μήδοις Ὠ. ὥσπερ καὶ ὥσπερ 10). γένοιτο] 
προσγένοιτ᾽ ἂν 1). αὐτὸν] ἑαυτὸν Α. δὲ] δὲ καὶ 1). τἀλλα] τά οἵ λλα 
8.0 Ὁ. α΄. τ᾽ ἀκρατιστεύοντα ἴ,. ἑαυτῶν] περὶ ἅπαντα 1). εἴ «ΠαἸΐο ταῦτα Ἀ. 

διῆλθε---καὶ εἰσῆλθεν Ὁ). Ηἰς τη. α. ἐναντιοῦται ἡροδότῳ. 
ΤΑΡΙῚ χρή. χρὶ ΡΥ. 2. καρτερῶν ἃ ἔδει Δα. ).Β. 2. ἀστυ- 

ΕΝ » “ οἱ ἥ. αὐτῷ Ὦ. 
χρὴν Ζροαηϊαβ. 
ἄάγεω 1). 

᾿Αστυάγους] τη ΧΕΠορΠοηΐθ 
ὍΠῖι5. ΠΟΠΒΘΗ 6. νἱαἀθίι «ΦΟΒΘΡ τι, 
41] 4φαθπὶ Χ, νοσαύ ὐγαχδγθπ) ΘΠ ΘΓῚ 
ΔΡΡΘΙ]αῦ Ἰθασπὶ Μοαάσπιῃ Απί. Ζπάἅ. 

καὶ ᾿Αστυΐγαν καλεῖ. Λυχνοποιὸν ΟΥτ] 
αἀἸοῖῖ Π1ο (Ἶτγβ. ΟἹ. 15» νΟ]. 1, Ρ. 452. 
Ι,.1).), Φϑππιι5, δίσαθο, ΒΘ Ό115, 
Ῥο]γοοηιι8, Ἰρπογαηΐί γαχαύθη Αϑβίγ- 

το, τἰ. {Ὁ Ζομᾶγδβ νο]. 1, ρ. 148 Α.: 
᾿Αστυάγους τὴν ζωὴν μεταλλάξαντος, ὁ 
παῖς ἐκείνου Κυαξάρης, οὗτος δὲ καὶ 
Δαρεῖος ὠνόμαστο, τὴν πατρικὴν ἀρχὴν 
διεδέξατο.) θα! οοίθυὶ βου ρύουθϑ, αἱ 
Ηεοτοάοίιβ, Οἴθϑίαβ (6 πὸ Ριοί8 
οοα. ,12: οὐχ Ἡροδότῳ. δὲ μόνῳ τά- 
ναντία ἱστορεῖ, ἀλλὰ καὶ πρὸς Ξενο- 
φῶντα τὸν Γρύλλου ἐ ἐπ᾽ ἐνίων διαφωνεῖ. 
φησὶν οὖν αὐτίκα περὶ τοῦ ᾿Αστυάγους 
ὡς οὐδὲν αὐτοῦ (πη αὐτῷ) Κῦρος 
πρὸς γένος ἐχρημάτιζεν" οὗτος δὲ αὐτὸν 

ἃρῚ5 ΠΠπιτη, οὐ Αβίγαροιη ἐδοϊαπί τ}1- 
τητιπὶ ΜΘαΟΓΙΠῚ ῬΘΡΌΠΙ, Ἡδγοάοίμ8 1, 
100; οἰϊατη ἄπαιδα ἔρσενος γόνου, Κ6- 
σΘηοτ65, αἰ Η αςοΙ ΠΒοπτι8, 4] Πα ΘΙ 
ΧΘΏΟΡΠΟΙςΙ5 ἀθέου ΘΟΏΔΉΓ17, ΟΠῚ-- 
ΠΟΠῚ ΟΡΟΙᾺΠῚ Ρεγάθιθ τϑοΐθ οχίϑβιϊ- 
ΤηΔηζγ: ΠΘπῚ 58 015 ἀρραγοῖ δἰϊπα 
βΒρϑοίαββθ πᾶ ἢάθπη ἢΙβίου σά τη. 
ΖΕΌΝ. Νοη τηΪπι5 ᾿πΔη65 Βαηΐ (15- 
Ῥαϊαίομθ5 ἀθ βθαιιθηῇ] ὁ τῶν ᾿Ασσυ- 
ρίων βασιλεὺς οἸιδαιιο ΠοΙηΐηθ, αἵ 
ἀἸοίσιῃ δα 1, 4, τύ. 



1:55»1. ΘΑΡΟΥ. 45 

“ ᾿ Ν ον ͵ 37 ᾿ 

τῆς δὲ Κύρου μητρὸς ἀδελφὸς, τὴν βασιλείαν ἔσχε τὴν 
ε “ Χ γι ν᾿ 

Μήδων. ὁ δὲ τῶν Ασσυρίων βασιλεὺς κατεστραμμένος μὲν 
σι 2 ε 7 δ. Ἷ 

πάντας Σύρους, φῦλον πάμπολυ, ὑπήκοον δὲ πεποιημένος 
Ἄ 9 ΄ Ζ - ΄ ἥν, ἮΨ “') χε 

τὸν ᾿Αραβίων βασιλέα, ὑπηκόους δὲ ἔχων ἡδὴ καὶ Ὕρκα- 
᾿ , “ Ἁ ς Ἕ 5 ἢ 5 Ἁ , 

νίους, πολιορκῶν δὲ καὶ Βακτρίους, ἐνόμιζεν, εἰ τοὺς Μη- 
σι Γ. ’ὔὕ ΄σ΄ι , [2 , 327) 

δους ἀσθενεῖς ποιήσειε, πάντων γε τῶν πέριξ ῥᾳδίως ἄρ- 
7 “"Ἅ Ν 7 σι 5 Ἃ ᾿ 

ξειν" ἰσχυρότατον γὰρ τῶν ἐγγὺς φύλων τοῦτο ἐδόκει 
7 

3 εἶναι. οὕτω δὴ διαπέμπει πρός τε τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν πάντας [5] 
καὶ πρὸς Κροῖσον τὸν Λυδῶν βασιλέα καὶ πρὸς τὸν ἵκαπ- 

“. ἣν - 7 » 72 Ν. εν 

παδοκῶν καὶ πρὸς Φρύγας ἀμφοτέρους καὶ πρὸς ἰἸαφλα- 
ἧς Ὁ Ν Ν Ν Ν - Ν , Ν Ν Ν 

γόνας καὶ ἱνδους καὶ πρὸς Κᾶρας καὶ Κίλικας, τὰ μὲν καὶ 
διαβάλλων τοὺς Μήδους καὶ Πέρσας, λέγων ὡς μεγάλα 
τ᾽ εἴ) ταῦτα ἔθνη καὶ ἰσχυρὰ καὶ συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ, 
καὶ ἐπιγαμίας ἀλλήλοις πεποιημένοι εἶεν, καὶ κινδυνεύσοιεν, 

» Ἂ , Ψ ἃ σ΄ “- 

εἰ μή τις αὐτοὺς φθάσας ἀσθενώσοι, ἐπὶ ἐν ἕκαστον τῶν 
ων ε Ἁ Ν “ ΄ 

ἐθνῶν ἰόντες καταστρέψασθαι. οἱ μὲν δὴ καὶ τοῖς λόγοις 

βασιλείαν ἔσχε 1. (ῃπης Θηΐπι ἀἴσοτθ ΟΡΙ ΠΟΥ  Δ]ΟἸΚομδτ!! 17.) Ρ. βασιλείαν 
εἶχεν Α.1,. εἱ Ὀαπα ἀπθῖθ (. Ρι., ααἱ οουν. 1ζὰ αὐ ῬΡ, ἈΡΏΟΒΟΙ ῃθαπθαῦ ἀρχὴν 
ἔλαβε, αἱ :. τὴν Α.Ο. γγ. τῶν 1)... Ηἰς δπίοτῃ τηρ. α.Μ. τὸν βαλτάσαρα 
λέγει τὸν τοῦ ναβουχοδονόσορος ἔγγονον. “κατεστραμμένος 1). καταστρε- 
ψάμενος Δ.α. καταστρατευσάμενος Η.Ἀ. μὲν οἴη. 1). σύρους] ἀσυρίους 
Α.Β., αὖ βΒοϊβηΐ, ἀσσυρίους α. πάμπολυ] οὐ μικρὸν 1). τὸν] τῶν Α.Ὁ.Β. 
ἀρβῥαβίῶν α.ἢ. καὶ βακτρίους) βακτρίους Ὁ. γε οπι.}). τῶν] αὐτῶν 
10. ἂν τῶν Ἐ. φυλῶν Δα. γγ. μι, ἐδόκει τοῦτο 1). 
πεται ).ἢ. 
δους καὶ πέρσας κεκίνηται, ΖΟΠΔΓΙΆΒ. 
[8556 Α. ᾿γ. 
τοὺς φρύγας Α.Ὁ. 
κᾶρας καὶ δῃΐθ παφλαγόνας 1). 
τοὺς μήδους 1.Ἀ. 
ταυτὰ (. (ΟΥ̓. τοῦτο Δ... 
ἐν δΔαα. 1).Ε. ἕν τηρ.τ. Ὁ. 
Ἀ.,, χὰὶ εἴδη ἀσθενώσοι ἴῃ [1{. ὦ οἷ οι. 

κατεστραμμένος στη ρεΓροίαπᾶ 81. 
Ῥουθοϊουατη οὐ δουϊϑίουτιμα ἴῃ ρδΙί- 
ΟἾΡΙΟ τηᾶχίτηθ ρουτηθαίϊο, Ὠ 10 5.1η1]- 
᾿πηὰ οϑῦ 1ηἴτα 7, 5» 5250 ὉὈῚ καταστρε- 
ψάμμεθα ἘΏ. ῥτὸ κατεστράμμεθα. 

᾿Αραβίων βασιλέα] Τηΐγα 2.1, 2, 68 
ἰάθπη ὁ ᾿Αράβιος, ΠοιηΪΘ Μάραγδος. 
5ΟΗΝ. 

4. Κροῖσον) ϑεουπάπιῃη Ηεγοὐοί. 1, 
46, 77. Οτωβϑιβ ρούϊβ ᾿ηϊα ΒοοΙθίαϊθ 
οατὴ ΒΑΡΎ ]ΟΠΙ15. Ὀ6]]Π τὴ ᾿πὐα}1 ῬοΙ818, 
ΠοΥμὰ αὖ ΟρΡ65 ἔγαηρογοῖ, αἴθ 6110 
ΒΌΘαοΙ5 Μοαὶβ νὰ] δυοίθ οὐδηΐ. 
ΖΕΌΝ. 

τὰ μὲν καὶ διαβάλλων] ΑἸ}. 7, 5. ὃ 
φῶ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο δεβε. 
βλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παρα- 

καὶ πρὸς τῶν (8ϊς Θὕϊατη 12.) κ- α. τὰρ. τ. οἵα. Α. 
παφλαγόνας τοὺς παφλαγόνας αὶ. 

μὲν καὶ] μὲν ἃ 
λέγων τὰ δὲ καὶ λέγων Η.ἢ, 

τὸ αὐτὸ 1).ἘἈ. 
κινδυνεύοιεν 1). κινδυνεύσειεν (. κινδυνεύειεν οἷ ο5.Υ. 

4. διαπέμ- 
ὑπ᾽ αὐτὸν] ὑφ᾽ ἑαυτὸν 10.., α] Ὦϊο 1ῃ τη’. ἔνθα κροῖσος ἐπὶ μή- 

τὸν λυδῶν] τῶν λυδῶν Ὁ... μγ΄. εὐ ἴοτγ- 

φρύγας] 
ἰνδοὺς] ἰνδοὺς δὲ 1). 

τοὺς μήδους] πρὸς αὖ- 
ταῦτα] ταῦτα τὰ δὴ Ὠ. 

εἶεν] καὶ συνεστήκοιεν εἰς 

ἰόντες 1). ε58.γ. 8]. τὰ. ἴ,. ἰόντας Δ... 

διδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. ΝΙΠΙ 
δαίθπι ΟΡῚΒ οοΥτθοίοτιβ δααϊατηθηΐο 
τὰ δὲ καὶ δηίΘ λέγων, αὑπιτη ΠΘ λέγων 
ααϊάθπι ἀθβι ἀθγαγθίτισ ΟΠΙΪΒΘΌΤΩ. Νεβο 
ΤΩ]Π18 τοοΐθ αἸοιαν τὰ μὲν ΟῚ 86- 
ααθηΐθ τὰ δὲ αιδπὶ τὰ δὲ ΠΟῚ ῥγθθοθ- 
ἀβηΐθδ τὰ μέν. 

συνεστηκότα εἰς ταὐτὸ] [αΘΠ] 6586 
ᾳυοά ἩετΙοάϊδηιιβ αἰοαΐ 4, το, 5: Τὰ 
λοιπὰ ἔθνη εὐάλωτα ἔσεσθαι αὐτοῖς κατὰ 
ἔθνη καὶ κατὰ συστήματα ἀρχόμενα, 
ΧΘΠΟΡΏΟΙ γΘΙῸ ΠΟῊ ἰΐδ, 588 τὸ κοινὸν, 
ΡΙασΙθ 5 αἰβραίαί δίθρῃ. δα 1, 1, 4. 

κινδυνεύσοιεν) Π)1οἰζαν Ὧ6. Ῥϑυο]0- 
515. οὐ τηθίπιθη 18, αὖ ΑἸΔΌ. 5. 6, το: 

[7 ’ ΄σ΄ ’ὕ ’ 

Οτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη δύναμις 
ἐν Πόντῳ. 



40 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΣΝ ΓΝ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

τούτοις πειθόμενοι συμμαχίαν αὐτῷ ἐποιοῦντο, οἱ δὲ καὶ 
δώροις. καὶ χρήμασιν ἀναπειθόμενοι: πολλὰ γὰρ καὶ τοι- 

4αῦτα ἣν αὐτῷ. Κυαξάρης δὲ ὁ τοῦ ᾿Αστυάγους παῖς [4] 
ἐπεὶ ἠσθάνετο, τήν τ᾽ ἐπιβουλὴν καὶ τὴν παρασκευὴν τῶν 
συνισταμένων ἐφ᾽ ἑαυτὸν, αὐτός τε εὐθέως ὅσα ἐδύνατο 
ἀντιπαρεσκευάζετο καὶ εἰς Πέρσας ἔπεμπε πρός τε τὸ κοι- 
νὸν καὶ πρὸς Καμβύσην τὸν τὴν ἀδελφὴν ἔχοντα καὶ 
βασιλεύοντα ἐ ἐν Πέρσαις. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Κῦρον, δεό- 
μενος αὐτοῦ πειρᾶσθαι ἄρχοντα ἐλθεῖν τῶν ἀνδρῶν, εἴ 
τινας πέμποι στρατιώτας τὸ Περσῶν κοινόν. ἤδη γὰρ καὶ 

. ὃ Κῦρος διατετελεκὼς τὰ ἐν τοῖς ἐφήβοις δέκα ἔτη ἐν τοῖς 
5 τελείοις ἀνδράσιν ἦν. οὕτω δὴ δεξαμένου τοῦ Κύρου οἱ [5] 
βουλεύοντες γεραίτεροι αἱροῦνται αὐτὸν ἄρχοντα τῆς εἰς 
Μήδους στρατιᾶς. ἔδοσαν δὲ αὐτῷ καὶ προσελέσθαι δια- 
κοσΐους τῶν ὁμοτίμων, τῶν δ᾽ αὖ διακοσίων ἑκάστῳ τέτ- 
ταρας ἔδωκαν προσελέσθαι καὶ τούτους ἐκ τῶν ὁμοτίμων" 
γίγνονται μὲν δὴ οὗτοι χίλιοι: τῶν δ᾽ αὖ χιλίων τούτων 
ἑκάστῳ ἔταξαν ἐκ τοῦ δήμου τῶν Περσῶν δέκα μὲν πελ- 
ταστὰς προσελέσθαι, δέκα δὲ σφενδονήτας, δέκα δὲ τοξότας" 
καὶ οὕτως ἐγένοντο μύριοι μὲν τοξόται, μύριοι δὲ πελ- 
τασταὶ, μύριοι δὲ σφενδονῆται: χωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι 

6 ὑπῆρχον. τοσαύτη μὲν δὴ στρατιὰ τῷ Κύρῳ ἐδόθη. ἐπεὶ [6] 

ποιοῦνται Ὁ. ταῦτα 1).Ἡ. 4. ἀστυάγους ΚΝ. ἀστυάγεω Ἁ. ". Ὁ, 
τε οτῇ. 10. ἐπιβουλὴν] καὶ τὴν ἐνέδραν ααὰ. Α. τῶν συνισταμένων] αὐτῶ 
συνισταμένην 1). ἐφ᾽ ἑαυτὸν] ἐπ᾽ αὐτὸν ἴῃ Πΐαγα [ἰ. εὐθὺς Ἀ. παρα- 
σκευάζετο 1). πέρσας] δὲ δαα. Ὁ. πρὸς] καὶ πρὸς ΑΔ. τε] γε λα. 
πρὸς] πρὸς τὸν 1). δεόμενος] υ, αὖ ν᾿ ἀοὔτι, ροδί δὲ ογαβὶῦ α. πέμπει . 
ἐκπέμπει ἘΒ. 5. δεξαμένου] δοξαζομένου Α.ἃ. 
αὖ ΡΥ. 8116, νϑ]ας ὧν, [1886 νἹαθαῖαν, (, 
ῬΆῈΠ]1Ὸ δηΐθ 1ἢ τηρ΄. ση. τὴν κύρου στρατίαν. 

τῆς] ἧς ἴῃ Γ88.» 
στρατιᾶς] βοηθείας 1)., ααὶ 

λέσθαι 1). 
ὃρας Ροδί τέσσαρας δα. (. τηρ΄. τ. 
μὲν οτη. α. 
δῖ. ἢ. μύριοι μὲν] μὲν μύριοι 1: 
μύριοι σφενδονῆται. τῷ οχῃ. 1), 

τὰ---δέκα ἔτη) Ψ.1, 2, 12. 
5. τῆς εἰς Μήδους στρατιᾶς ΕΧΟΓΟΙΐτιΒ 

τηϊζ 6 6] δαχῖ]ο Μροαογαμ, ποη, αἴ 
ΘΓΟΡΠ Δ, στρατείας, ΘΧΡΘαΙΠ]ΟΗΪΒ δα- 
νοῦβιιβ Μοάοβ. ΖΕΌΝ. μας. 3, 26: 
᾿Επειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ 
τεσσαράκοντα ναῦς ἀπέστειλαν, οοηΐοχί 
ἩοΥ ]οΙητι5. 

τῶν ὁμοτίμων] ΠῚ ἴμπρογα ΡΥ ΠΟΙΡ68 
φαϊάδιμα νἹ], 510. αἰςῦ, ααοὰ ὨΟΠΟΙΒ 

Ν «ς “ ς καὶ---ὁμ.] διακ. τῶν ὁμ. προσε- 
΄ ΒΩ ’, ΕΙΣ 3 ΄ ε ’ ᾿»», Ε 

τέτταρας ἔδωκαν τέτταρας ἄνδρας ἐκ τῶν ὁμοίων ἔδοσαν 1). ἄν- 
καὶ---ὁμοτίμων οτη. 1). 

ἑκάστῳ ἔταξαν] ἔδοσαν προσελέσθαι ἑκάστῳ 1). 
ἐκ ὉΠ]. ἰῷ 
ἐγιγοντο 

δέκα σφενδονήτας Ὥ. δ Ὑ.. ἘΡΊΩΝ 

οὐδηΐ οἵ αἸρπϊξαΐο ΡΆΓΕΒ : αα], αἵ ΡΓο- 
ΟΘΙΘ5. 6 γ6. 8111 ΟἸΏΠΘΒ, 86 [ὉΥ68 Τϑρὶο 
ἸΠΟΓΑΣ ΘΟΏΒΙΘγΟΓΘ: αΐ ἰηΐγα 7, 5, 
85: Ὥσπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ τοῖς 
ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, οἷο. 
ΗἩΤΟΗ. 

ἔδοσαν προσελέσθαι] ξϑς 6ΘΧ 80δο- 
110 ̓γρδρβίββθ ραΐϊαθαΐ ιθρῃδηιιβ. ϑϑα 
ΒΙΠ11}18 ΓΘΡΘΕΙΙΟΙ, 1,3; 7» 2911; 8, 8, 
4. ΗΤΟΗ. 



118.1. ΟΑΡῚῪ 4Ἴ 

δὲ ἢρέθη τάχιστα, ἤρχετο πρῶτον ἀπὸ τῶν θεῶν" καλλιε- 
ρησάμενος δὲ τότε. προσῃρεῖτο τοὺς διακοσίους. ἐπεὶ δὲ 
προσείλοντο καὶ οὗτοι δὴ τοὺς τέτταρας ἕκαστοι, συνέ- 
λεξεν αὐτοὺς καὶ εἶπε τότε πρῶτον ἐν αὐτοῖς τάδε. 

7 Ανδρες φίλοι, ἐγὼ προσειλόμην μὲν ὑμᾶς, οὐ νῦν πρῶ- [2] 
τον δοκιμάσας, ἀλλ᾽ ἐκ παίδων ὃ ορῶν ὑμᾶς ἃ μὲν καλὰ ἣ 

πόλις νομίζει, πιροθύμως ταῦτα ἐκπονοῦντας, ἃ δὲ αἰσχρὰ 
ἡγεῖται, παντελῶς τούτων ἀπεχομένους. ὧν δ᾽ ἕνεκα αὐτός 
τε οὐκ ἄκων εἰς τόδε τὸ τέλος κατέστην καὶ ὑμᾶς παρεκά- 

ὃλεσα δηλῶσαι ὑμῖν βούλομαι. ἐγὼ γὰρ κατενόησα ὅτι οἱ [8] 
πρόγονοι χείρονες μὲν ἡμῶν οὐδὲν ἐγένοντο; ἀσκοῦντες 
γοῦν κἀκεῖνοι διετέλεσαν ἅπερ ἔργα ἀρετῆς νομίζεται" ὅτι 
μέντοι προσεκτήσαντο τοιοῦτοι ὄντες ἢ τῷ τῶν Περσὼν 

9 κοινῷ ἀγαθὸν ἢ αὑτοῖς, τοῦτ᾽ οὐκέτι δύναμαι ἰδεῖν. καίτοι [9] 
ἐγὼ οἶμαι οὐδεμίαν ἀρετὴν ἀσκεῖσθαι ὑπ᾽ ἀνθρώπων ὡς 
μηδὲν πλεῖον ἔχωσιν οἱ ἐσθλοὶ γενόμενοι τῶν πονηρῶν, 

ἀλλ᾽ οἵ τε τῶν παραυτίκα ἡδονῶν ἀπεχόμενοι οὐχ ἵνα μη- 
δέποτε εὐφρανθῶσι, τοῦτο πράττουσιν, ἀλλ᾽ ὡς διὰ ταύτην 
τὴν ἐγκράτειαν πολλαπλάσια εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον εὐφρα- 
νούμενοι οὕτω παρασκευάζονται" οἵ τε λέγειν προθυμού- 
μενοι δεινοὶ γενέσθαι οὐχ ἵνα εὖ λέγοντες μηδέποτε παύ- 
σωνται, τοῦτο μελετῶσιν, ἀλλ᾽ ἐλπίζοντες τῷ λεγειν εὖ 
πείθοντες ἀνθρώπους πολλὰ καὶ μεγάλα ἀγαθὰ διαπρά- 
ξασθαι" καὶ οἱ ταῦτα τὰ πολεμικὰ ἀσκοῦντες οὐχ ὡς μαχό- 
μενοι μηδέποτε παύσωνται, τοῦτ᾽ ἐκπονοῦσιν, ἀλλὰ νομί- 

6. ἐπειδὴ δὲ Ὁ. ἤρχετο] ἤρξατο μὲν 1). τὸ 8.0. ῬΡΟΠΘΗ8Β. ΗιΙς τηρ'. α. ἰσο- 
κράτης, πρῶτον μὲν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς θεούς. προήρητο Α. α. ΡΥ. προσ- 
εἰλοντο---ἕκαστοι] προσείλετο 1). εἶπε---τάδε] εἶπε πρῶτον ἐν αὐτοῖς ταῦτα 
α. τότε οτη. Β. 7. προσειλόμην Α.Οα. μὲν] μᾶλλον Δα, ". εἶναι 
ἡγεῖται 1). τε ΟΤ.. Ἀ. προεκάλεσα Α. 8. οὐδὲν χείρους ὑμῶν 10. οἱ 
ρες ΒΌΡΕΓ υς. χείρους οἴΐατη ἴὶ. μὲν οτη. α. ἐκεῖνοι Β.ἢ. ργ. τῶν ΟἸΏ. 

αὐτοῖς ΠΟΟΙς68, Ηἶδὶ φαοά Β.. βρὶν. ἴῃ 11. ἢ αὐτοῖς Ὀ15. ἃ. οὐκέτι τι δύ- 
ναμαι α. οὐ δύναμαι 1)... εἰδεῖν Α. κατιδεῖν 10. συνιδεῖν ἘΡΡΡΥ- 
9. ἔγωγε 1). ὅ5΄΄οὉ. ΕἸ. 20, 74. οἰϊδηβ καίτοι---το. ἀφρ. οὐδὲ μίαν Δ.6.Ε. 
πλέον [).. δίοῦθ. ἐσθλοὶ] ἀγαθοὶ 1)... τηρ. τ. Βδ΄οὈ. οἵ τε] οἵγε Α.α.Β. 
ὡς -εαὐφρανούμενοι]) ὅπως---εὐφραίνωνται ΟΡ. οἵ 4] εὐφραίνονται 8... ῬΟΒΙΐΟ 
νόμενοι 1). παύσονται 1,.Ν., αἋἹ ΡΥ. ἔογίᾳ88θ παύωνται, ὦ ἴῃ Τὰϑ. 1). 
ἐλπίζουσι Α.Ὁ.Ἀ. πολλοὺς ἀνθρώπους μεγάλα Π) διαπράξεσθαι :. α. Β. 
ΠΟΥΤΘΕΙΙ. οἱ ταῦτα τὰ Δα. ΡΓ.. καὶ οἵτε αὖ τὰ ΟΟΥΓ. οἵ τε αὖ τὰ Ὦ. οἵ τ᾽ 
αὖ τὰ 5ἴο""). παύσονται Ἶν. ἐκπονοῦνται 1). νομίζουσι ὥιίοῦ. 

ἊΣ τέλος } Ππηροτΐππι. Κὅ'ΟΠ0]. Ηοπι. Η. 9. ὡς εὐφρανούμενοι οὕτω παρα- 
Κ, δύ: Τέλος σημαίνει ποτὲ τὰς ἀρχὰς σκευάζονται] (Οηξ. 5, 1, 27 : 7» 5» 45» 
καὶ τὰ ἀξιώματα, ὡς ἔστιν εὑρεῖν παράτε οὗ ὉὈ] οὐ ΔΟΟι18, ΡΑΥΓΟΙΡΙ, 5» 5» 47. 
Θουκυδίδῃ καὶ Ξενοφῶντι καὶ Εὐριπίδῃ. διαπράξασθαι] ΝΕ, Δα 2, 4; 22. 
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΄ς Ὁ Ἁ δ 5 Ν ἰῷ Ν Ἁ 

ὧονντες καὶ οὗτοι τὰ πολεμικὰ ἀγαθοὶ γενόμενοι πολὺν μὲν 
27 Χ δ 3 7, » Νὴ Ἁ Ν 

ὄλβον, πολλὴν δὲ εὐδαιμονίαν, μεγάλας δὲ τιμὰς καὶ 
ε ΄ Α ἣ Ψ ᾽7ὕ ἴω 3 ’ὔ 

το ἑαυτοῖς καὶ πόλει περιάψειν. εἰ δέ τινες ταῦτα ἐκπονήσαντες [10] 
7 εἣ 3 9 ΕῚ ΄σ Υ ΄- ε Ν 

πρίν τινα καρπὸν ἀπ αὐτῶν κομίσασθαι περιεῖδον αὑτοὺς 
7 » ΄ 7 7 ,, ψ᾿ 

γήρᾳ ἀδυνάτους γενομένους, ὅμοιον ἔμοιγε δοκοῦσι πεπον- 
θέναι οἷον εἴ τις γεωργὸς ἀγαθὸς προθυμηθεὶς γενέσθαι καὶ 
εὖ σπείρων καὶ εὖ φυτεύων, ὁπότε καρποῦσθαι ταῦτα δέοι, 
ἐῴη τὸν καρπὸν ἀσυγκόμιστον εἰς, τὴν γῆν πάλιν καταρ- 

ἴα, Ἂς 3 7 » Ν 3 

ρεῖν. καὶ εἴ τίς γε ἀσκητὴς πολλὰ πονήσας καὶ ἀξιόνικος 
τ » ,ὕ ,ὕ 3... ἃ Ὸ, 

γενόμενος ἀναγώνιστος διατελέσειεν, οὐδ ἂν οὗτος μοι 
΄- ᾽ 9 7 3 Ε] 7 3 ΕῚ ε “ 3 

1τ δοκεῖ δικαίως ἀναίτιος εἶναι ἀφροσύνης. ἀλλ᾽ ἡμεῖς, ὠ[τ1] 
ΒΕ Ἂ ’7ὔ ων 3 β΄. Ἂἱ , 7 ΣΕ. ὌΝἜἮΦ 

ἄνδρες, μὴ πάθωμεν ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπείπερ σύνισμεν ἡμῖν 
3 ΌΝ ὅς ἃ 7 » ΄ 3 ὦ - “- 

αὐτοῖς ἀπὸ παίδων ἀρξάμενοι ἀσκηταὶ ὄντες τῶν καλῶν 
» ΄“ 327 57 ιν ΧΝ 7 ἃ » Ἁ ΄σ 

καγαθῶν ἐργων, ἰωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὺς ἐγὼ σαφῶς 
-} 7 7] " « ᾿ «ς “ 5 7 3 

ἐπίσταμαι ἰδιώτας ὄντας ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι. οὐ 
κ - ε Ψ 3 ἃ ἍἊ “ Ἀν ἃ 

γάρ πω οὗτοι ἱκανοί εἰσιν ἀγωνισταὶ, οἱ ἂν τοξεύωσι καὶ 
] 7 ν᾿. Ἃ Υ͂ ᾽ 4 ἋΟ ᾳ “Ὁ 

ἀκοντίζωσι καὶ ἱππεύωσιν ἐπιστημόνως, ἢν δέπου πονῆσαι 
"Ά Ψ ᾿ 5» Ὄ ΕῚ “ 7 ᾿ Ἁ Χ 

δέῃ, τούτῳ λείπωνται, ἀλλ᾽ οὗτοι ἰδιῶταί εἰσι κατα τοὺς 
, 552 ω ᾿ “- 7ὕ « “ 7, 

πόνους" οὐδέ γε οἵτινες ἀγρυπνῆσαι δέον ἡττῶνται τοὺυ- 
᾽ δ, Ὁ ΄΄ Ν Ν Ὡ 5 ὔ ε 

του, ἀλλὰ καὶ οὗτοι ἰδιῶται κατὰ τὸν ὕπνον οὐδέ γε οἱ 
“ Χ « ἧς » 7 Δι Χ Ψ) Ἢ 

ταῦτα μὲν ἱκανοὶ, ἀπαίδευτοι δὲ ὡς χρὴ καὶ συμμάχοις καὶ 

πολεμίοις χρῆσθαι, ἀλλὰ καὶ οὗτοι δῆλον ὦ ὡς τῶν μεγίστων 

15 παιδευμάτων ἀπείρως ἔχουσιν. ὑμεῖς δὲ νυκτὶ μὲν δήπου [12] 
ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρᾳ δύναισθ᾽ ἂν χρῆσθαι, πόνους δὲ 

καὶ ἑαυτοῖς καὶ πόλει .(.Ἐ. καὶ αὐτοῖς καὶ τῇ πόλει 1). καὶ τῇ πόλει καὶ αὖ- 
τοῖς ϑίοὈ. ΤΟ. εἰ] οἱ ἴσ,, δὲ κα: εἰ Ἐ,ρν 8]. τῇ. ἀπ᾿ αὐτῶν καρπὸν 
ΛΟ. ἑαυτοὺς Ἐ. γινομένους περιεῖδον ὥ΄ή΄ΟΙ.. ὁπότε 
αὐτὸν καρποῦσθαι 17).6. τιρ΄. Τ. ὅτε ἀποκαρποῦσθαι ΘΓΟὉ. γε Οπ. δ΄οὈ. 
ἀσκητὴς ἀλλη-- τὴς . (ν ΘΟΕ Τ: ΒΙΟΙ, οὐδ᾽ ἃ ἂν οτη. 10. μοι] ἔ ἔμοιγε ;. 
ΘΟ. 11. εἴπερ 10. κἀγαθῶν] καὶ τῶν Σ δῶν ΡῈ ἐπίσταμαι] αὐτοὺς 
ἰδὼν «αα, 1). αὐτὸς ἰδὼν ἃ. τηρ..Υ. ὑμᾶς Α.}.Β. γάρ] γάρ τι 1). ἀγω- 
νισταὶ] ἀγωνίζεσθαι εἴ 8. ν. ονται 10. καὶ --καὶ] ἢ ἢ---ἢ 1). δέῃ] δέσι ΑΔ. α. 
τοῦτο .. λείπονται α. οὐδέ) οὐδ οἵ Α.Ὁ. ργτ., αὐ να οίαγ, μ᾽ εἴτινες 
Ἀπ Ῥπ: ἰδιῶται] εἰσιν ααα. 1). οὐδὲ γε οἱ] οὐδ᾽ οἵ γε οἱ Α. οὐδ 
οἱ γε οἱ α΄. ΡΥ.» αὕὐ νἀ οίαν, ἴ.., 4α] ἴδηι ὑ ἴῃ Πέαγὰ Ἐ,. ὡς] ὅτι 1)., 566 ν ὅ 
ἘΠῚ: 12. δύναισθ᾽ ἂν] δύνασθε 1). πόνους---νομίζετε οἰζΔ 8 [μοπρίη. 
1)6 800]. ο. 28, πόνον ἡγεμόνα Ὀ158, πὶ κάλλιστον--- χαίρετε. 

1ο. ἀσκητὴς] γυϊραίατῃ ἀθλητὴς νισάμενος ῬΓῸ ἀγωνιζόμενος. 
ΟΟΥΤΟΧΙ. ΝΟ ααϊν!8 ἀσκητὴς 68 ἀθλη- 12. ὅσαπερ] Ἡ. ατ.6,1, 15: Ἱκανὸς 
τὴς, 564 οἸηη1]5 ἀθλητὴς οδὺ οὐϊαιη νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι. Αρθ5. 
ἀσκητής. Οοηΐ. αἸοῖα αα (ὐοτηπιοηΐ. 3, 6, 6. 
τς ΗΟ: ὅ5 8, τόν [τὰ οἴϊαπη, τη6- πόνους) δάθιη Ββρηΐθηῦα δρᾶ 
1π18 σον θη ΒΘΟΊΙΘΠΒ ἀσκηταὶ ὄντες. Ῥιηά. Ναηϊ. 1, 1τορ, Ορρίδῃ. ὥγῃη. 1, 
5ΟΗΝ, ᾿Αναγώνιστος 6ΘΧ ἢ. ]. οἰἰδη8Β 54, Ἰηἴτα ἢ. Β. 80. ἅν. Εν. ΝΣ, 
Θϊα 5. τη8]6 Ἰπίουργθίαϊυυ ὁ μὴ ἀγω- (16]1. Ν, Δ, τό,1, ΝΑΙΟΙΚ, 
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ΩΝ “ ᾿ - ’ , “ Ὁ". 2, 

τοῦ ζὴν ἡδέως ἡγεμόνας νομίζετε, λιμῷ δὲ ὁσαπερ ὄψῳ 
διαχρῆσθε, ὑδροποσίαν δὲ ῥᾷον τῶν λεόντων φέρετε, κάλ- 
λιστον δὲ πάντων καὶ πολεμικώτατον κτῆμα εἰς τὰς ψυχὰς 
συγκεκόμισθε: ἐπαινούμενοι γὰρ μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις 

Χ 3 Χ 5 γκ ἴω 

ἅπασι χαίρετε. τοὺς δ᾽ ἐπαίνων ἐραστὰς ἀνάγκη κτᾶσθαι 
3, ΄σ ,ὔ ’, Ἁ , 

τὰ αἴτια. διὰ τοῦτο πάντα μὲν πόνον, πάντα δὲ κίνδυνον 
.«οα ε ΄, 5 ἃ “ ἐαψες ὅν ’ ᾿ Β “- Μ, 

13 ἤδεως ὑποδυεσθε. εἰ δὲ ταῦτα ἐγὼ λέγω περὶ ὑμῶν ἀλλῃ [13] 
Ἂν Ξ ΄ Φ Ἁ Χ ΄ι 3 

γιγνώσκων, ἐμαυτὸν ἐξαπατῶ: ὅ τι γὰρ μὴ τοιοῦτον ἀπο- 
7 εχ : “- 3 ΡΝ ὌΝ “- σ΄“ ΕῚ Ν 4 

βήσεται παρ᾽ ὑμῶν, εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον ἥξει. ἀλλὰ πιστεύω 
“ 7 Ἂν γ᾿» τ “ 3 ΡΝ » ’ ᾿ [δ᾿ “ 

τοι τῇ πείρᾳ καὶ τῇ ὑμῶν εἰς ἐμε εὐνοίᾳ καὶ τῇ τῶν πολε- 
7] 5 ἤ Χ 7 7 ἊΝ 3 Ν 5» 7 

μίων ἀνοίᾳ μὴ ψεύσειν με ταῦτας τὰς ἀγαθὰς ἐλπίδας. 
» Ν ἢ “ ς ,ὔ 3 ΧΝ Ν 3 δ « ΄σ- 7] 

ἀλλὰ θαρροῦντες ὁρμώμεθα, ἐπειδὴ καὶ ἐκποδὼν ἡμῖν γεγέ- 
ἣ ΄ - » 7 ΣᾺ Θ᾽ Δ “- Ν 

νηται τὸ δόξαι τῶν ἀλλοτρίων ἀδίκως ἐφίεσθαι. νῦν γὰρ 
ΝΥ ᾽ 4 5) “ ΄“ 

ἔρχονται μὲν οἱ πολέμιοι ἄρχοντες ἀδίκων χειρῶν, καλοῦσι 
δὲ ἡμᾶς ἐπικούρους οἱ φίλοι" τί οὖν ἐστιν ἢ τοῦ ἀλέξασθαι 

τά δικαιότερον ἢ ἢ τοῦ τοῖς φίλοις ἀρήγειν κάλλιον ; ἀλλὰ μὴν 

κἀκεῖνο. οἶμαι ὑμᾶς θαρρεῖν, τὸ μὴ παρημεληκότα με τῶν 
θεῶν τὴν ἔξοδον ποιεῖσθαι: πολλὰ γάρ μοι συνόντες ἐπί- 

Ἁ ΄ Ν Ν Ν ή 

στασθε οὐ μόνον τὰ μεγάλα ἀλλὰ καὶ τὰ μικρὰ πειρώ- 
ϑ᾽΄ (Ἂς » ὡς Ἷ ΄“. « ΄ι 7 53 7] ΄᾿ “7 

μενον ἀεὶ ἀπὸ θεῶν ὁρμᾶσθαι. τέλος εἶπε, ΤΊ δεῖ ἔτι 
λέγειν ; ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν τοὺς ἄνδρας ἑλόμενοι καὶ ἀναλα- 

βόντες καὶ τἄλλα παρασκευασάμενοι ἴτε εἰς Μήδους" 
δ᾽ ἐπανελθὼν πρὸς τὸν πατέρα πρόειμι δὴ, ὅπως τὰ 

Ζ' Ν --7 ’ὔ 

πολεμίων ὡς τάχιστα μαθὼν οἷά ἐστι παρασκευάζωμαι 

[14] 

ἐγὼ 

τῶν 
ΨΦ 

0 Τι 

διαχρῆσθαι Ὦ. κάλλιστον δὲ καὶ πάντων πολ. Ὁ). πολεμικώτατον 1.1. 
ἸμοπρΊηυ8. πολιτικώτατον Ἀ. α. Β. πᾶσι 10. ἐπαίνων] τοῦ ἐπαίνου 1). 
ἐπαίνου Ἀ. διὰ τοῦτο] ἐπὶ τούτῳ [0. ρτ., αἱ νἹἀείαν, Μ. κτᾶσθαι τὰ αἴτια 
1). τηρ. τ. οὐχ. Μ.Η. ὑποδύεσθαι Ὁ). εὐ ἴῃ 11. Β.., απ468 καὶ αηΐο διὰ τοῦτο αᾶ- 
αἸ41 Ζϑαπίαϑ εχ ΡΒΠΘΙΡΠΟ. 13. ἄλλη Α.}). ργ. 6. (αὶ ἄλλη") Πὸνν. ΒΕ. ἄλλως 
ἢ Ὠ. “γὰρ σ. 5.Ὁ.1η. δηΐ. γὰρ μὴ] γάρ μοι Β. παρ᾽ ὑμῶν ἀποβ. 1). τ τῇ 
πείρᾳ καὶ τῇ ὑμετέρᾳ καὶ τῇ 10., τηρ΄ ΓΤ. Δα αρη8 ὑμῶν εἰς ἐμὲ εὐνοίᾳ καὶ τῇ, οἵ Ροϑβῦ 
πολεμίαν 8. Υ. 686. πη.1. ἀνοίᾳ. ψεύσειν] εἰ ἃ (ΟΙΤ. οὖ ν 5.ν. Ὁ. ταύτας 
5ιν. ΗΒ, ἐκποδῶν Α.}).α. ΡΥ. ὑμῖν Ὁ. μὲν Οὐξ. νὶ τὶ ἄρχοντες ἴῃ 11. 
Ὁ., υνὖ ἈΘΏΟΒΕΙ πϑαθαΐ αυ!α ῬΓ. οἱ φ. ἐπικούρους }. 14. ἀλλὰ μὴν καὶ 
διὰ τοῦτο ὑμᾶς οὐχ ἥκιστα οἶμαι, θαρρεῖν 1. μὴν καὶ 1ῃ 110. Β. ἐκεῖνο διὰ τοῦτο 
οὐχ ἥκιστα α. τὴρ.1. κἀκεῖνο Ν,, καὶ ἐκεῖνο Α. οἴομαι ΔΑ. α.Β. με] 
μετὰ Α.Ο. ργτ., αἱ νἹἀοίατ, με, τὰ ΘΟΥΥ. καὶ] τὸ καὶ Α. καὶ τὸν α., σαὶ ἢϊς 
Ιηρ'. εὐσεβῶς, αὐ Β. ὅραλόγον ἀσεβοῦς. ἐν 1ά. 8 »7.11- εἶπε] ἔφη Ὁ. ἜΡΣ ἔτι 19). 
ἑλόμενοι καὶ ἀναλαβόντες] ἑλόμενοί τε ἅμα 10. τἄλλα οτῃ. ἢ). παρεσκευασμένοι 
ἴτε " .(Β. παρασκευασάμενοί τε 1). ἐς Α.α.ἢ, δὴ] ἤδη Ὁ. παρασκευάσω 
ὑμῖν 

λεόντων) ΘῈ] Π1]]}} Ὀγεοῖου Δα τι8 1 
οχροίαηΐ ροΐπῃ. ΒΑΘ ΌΚΝ. 

πολεμικώτατον ΑἸ 80 ἰᾶς 
ΟΥ̓ΔΙΊΟΠ6 πολιτικώτατον, 1 ἴπ απὰ δ πο- 
λεμικοῖς τηδχίτηθ ἀρὶ(αγ, πὶ 5.9, δῦ 

ταῦτα τὰ πολεμικὰ, [ταϑίτα ἀοίοηα! 
Θομεοίου. δὰ ΟὙΘΡΌΣ. Ρ. 934, Ιοοο 
ΑΥ̓ΠΘΠΘΙ 14, Ρ. 627 Ο : Οἱ παλαιοὶ τὴν 
ἀνδρείαν ἐμν Ἢ ΟΝ εἶναι μεγίστην 
τῶν πολιτικῶν ἀρετῶν. 
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ὅθ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἹΝΒΊΤ᾿. ΟΥ̓ΒῚ 

ἂν δέωμαι, ὅπως ὡς κάλλιστα σὺν θεῷ ἀγωνιζώμεθα. οἱ 
μὲν δὴ ταῦτα ἔπραττον. 

ΚΕΦ. σ. 
Κῦρος δὲ ἐλθὼν οἴκαδε καὶ προσευξάμενος ἝἙστίᾳ πα- 

τρῴᾳ καὶ Διὶ πατρῴῳ, καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ὡρμᾶτο ἐπὶ 
ἐν στρατείαν, συμπρούπεμπε δὲ αὐτὸν καὶ ὁ πατήρ. ἐπειδὴ 
δὲ ἔξω τῆς οἰκίας ἐγένοντο. λέγονται ἀστραπαὶ καὶ βρον- 
᾿ αὐτῷ αἴσιοι γενέσθαι. τούτων δὲ φανέντων οὐδὲν ἄλλο 
ἔτι οἰωνιζόμενοι ἐπορεύοντο, ὡς οὐδένα λήσοντα τὰ τοῦ 
μεγίστου θεοῦ σημεῖα. 

Προϊόντι δὲ τῷ Κύρῳ ὁ πατὴρ ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
Ὄ παῖ, ὅτι μὲν οἱ θεοὶ ἵλεῴ τε καὶ εὐμενεῖς πέμπουσί σε 
καὶ ἐν ἱεροῖς δῆλον καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις" γιγνώσκεις 
δὲ καὶ αὐτός. ἐγὼ γάρ σε ταῦτα ἐπίτηδες ἐδιδαξάμην, 
ὅπως μὴ δ ἄλλων ἑρμηνέων τὰς τῶν θεῶν συμβουλίας 
συνείης, ἀλλ᾽ αὐτὸς καὶ ὁρῶν τὰ ὁρατὰ καὶ ἀκούων τὰ 
ἀκουστὰ γιγνώσκοις καὶ μὴ ἐπὶ μάντεσιν εἴης, εἰ βού- 
λοιντό σε ἐξαπατᾶν ἕτερα λέγοντες ἢ τὰ παρὰ τῶν θεῶν 
σημαινόμενα, μηδ᾽ αὖ, εἴ ποτε ἄρα ἄνευ μάντεως γένοιο, 

δύνωμαι 1)... σον. ἀγωνιζοίμεθα 10. Ἀ. 1. ὁρμᾶτο 1). 
τὴν στρατείὰν ΔΑ. ἀὍΡ]1ΙΟΙ δοοσορηΐα οὖ εἰ ἴῃ ε, γα] ΥἹ οἰ ΒΒΙ ΠῚ, τηπίαΐο. τὴν 
στρατειὰν 1). στρατιὰν (ᾷά. τὴν στρατιὰν ἈἘ. καὶ (Βέγ, αἴας θα, ἘΝ 
ἐπεὶ 1)... αἴσιαι Ἐ. ἄλλο οἵη. 10. οὐθένα 1). Ῥτ.. αὐ ν]ἀοέαν, αὶ ὃ 
1π γ5. δῇ δοσθηιτη ΡΥ. στάνη, αὖ α ἴῃ ἢπ6 νϑύβιιβ δα οὐδὲν Δααϊίτιτη νἹ θυ 
ΡοΒβϑβιῦ, ἉΆΠΗν 8 684. τη. δ βοᾶθμη δἰγαπηθηΐο, 566 ρα 1110 ΠΙΡΎΪΙΒ, βουρίατῃ νὶ- 
αἰϑαΐαγ. ἂν Ῥοϑύ οὐδένα δΔαα. Α.1).α.. ἄνα Τι λήσοντα] λήσαντα Ἀ. 

ἄλλο οὐ ἄ (Πείοτα, νϑὶαῦ ν, δγᾶβα οἱ ἴῃ ἃ στπυξαϊα) η (Βοος ὑ ἴπ πηπίαΐξ οΟΥΓ.) σαντα 
1). λύσαντα ἈΚ. οὗ 4] α 5.λ. 686. [οτίαβ868 τη.; ΟΝ οἴ αὶ λήσαντα τησ. ἃ]. τη. ἴ... 
πα βυνταα] ἴα... 2. ὅτι μὲν ὦ παῖ θεοί σε 1)., ΟΥ1580 ΙΏΟΧ σε. δῆλον 
καὶ ἐν (ά. Ἰηρ.Υ΄ δὲ καὶ] δὲ Α΄. εἴη γὰ8. (.» αὖ καὶ σΟΙΏΡΘΠΑΙΟ βογιρίατη οἱ 
Δηρτιβίθ ποσί αση [οΟΥΐαβ86. ΠΟῊ 581 ΡΥ. ΤΠΆΠΊΙΒ, συμβουλὰς 9. συνίης 
Α.α.Ά. ἀλλ᾽ αὐτὸς 8.ν. Ἀ. αὐτὸς καὶ] καὶ αὐτὸς 1). γινώσκεις Ἀ.1}).6. 
ῬΓ. γινώσκῃς α. ΟΟΙΤ.. Εἴ 641] οἱ 8. Υ. 8]. πι. 10, γινώσκεις ν6] γινώσκης ἴῃ 11. Ἀ.. 
εἴης Β.. σοΥΓ. ἴῃς ΑΔ, α. ἧἦς Δ. ρν., αὖν "Ἰαθίαιτ, 61] εἴης ΘΟΥΤ., α. 5. ν. τὴ. δηΐ. δᾶ- 
4Ἰἴο Ὁ 4110 (ΟΥ̓. εἴης ἴῃ τηρ᾽. ἀπατῶν 1). ἢ αὐὰ. Π.6.5.Υ.Ψ τῇ. δηΐ, 
ΟΠ. Α. ἐδ τὰ παρὰ] παρὰ τὰ ΤῊΣ 

ἝἙστίᾳ πατρῴᾳ) Μδηϊξοβίιπτη οϑὲ 
ΓΟ 5180 608, ΘΟΓΘΙΠΟἢΪΆ5 δ οορ- 
ΠΟΙΉΙΠἃ ΠθΟΥ ΙΗ ἀν κὰν ἃ ΡΕΙΒῚ5 ἃ 
ΧΟΠορΠμοηΐο. ΘΟΌΗΝ, . ἢ, 5» 51- 
1) 6 6115 πατρῴοις 51Κ6 ἌΓ αιιοίοτ!- 
θυ5 ΤΠμ65. δίθρῃ. ν. Πατρώιος Ρ. ύ2ο 
--ό2ι. 

οὐδένα λήσοντα) Ῥαγοι]ς ἂν Ἰοσιιπη 
ΠΟΠ 6586 δηπηδανου ΟΠ οίου. δᾶ 
Ἰϑηποϑίῃ. νο]. 1, Ρ. 277. ϑυϑῇυϊογαί- 
46 ]1061 δθς ΘΟΥΤΙΡ ΘΠ Β Ἰάτηῃ ἐλ ΘΒ |κτι8 
Αοἰ. Βγπαιί. ἃ. 1750, Ρ. Ω28ού. Βαΐυγο 

ἢϊς ἜΡΗΣ 6586 1 66 χογαῦ ᾿ὰπὰ ΖΘ ΠΪ18. 
2. ἱεροῖς----σημείοις  ΕΥΧΤΙΒ οἱ ἔα]ρτι- 

τἰθιι8 8. ἰο]τῖθπα. ΖΕΌΝ, 
ὁρατὰ--- ἀκουστὰ] ὕ ἔα] ρτιγ, ἀν] τὴ 

ψο]αΐιιβ, οχία, οἵ πμᾶ, σαηζ8 ΔΥΙ Τὴ, 
τοηϊίτα. ΖΕΌΝ. 

αὐτός] 170 ΧοΠορΡΠο ΑΠΔ5. 5, 6,20. 
ἕτερα λέγοντες ] Του ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 

ἴῃ τηθηΐθ μαθι 586 νοῦ Αὐτίδη. 
ΑΠΔΡ. 4, 4.3: ᾿Αρίστανδρος δὲ οὐκ 
ἔφη παρὰ τὰ ἐκ τοῦ θείου σημαινόμενα 
ἄλλα ἀποδείξεσθαι, ὅτι ἄλλα ἐθέλει 

[2] 



ΠΡ ΟΝ δῚ 

ἀποροῖο θείοις σημείοις ὅ τι χρῷό γε, ἀλλὰ γιγνώσκων διὰ 
τῆς μαντικῆς τὰ παρὰ τῶν θεῶν συμβουλευόμενα, τούτοις 

3πείθοιο. Καὶ μὲν δὴ, ὦ πάτερ, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ἂν ἵλεῳ [3] 
ε ἡ ξὺν ᾿ς 5η7 “ ῇ 

οἱ θεοὶ ὄντες ἡμῖν συμβουλεύειν ἐθέλωσιν, ὅσον δυναμαι 
Ν Ν 3 “- 7 Ψ 

κατὰ τὸν σὸν λογον διατελῶ ἐπιμελόμενος" μέμνημαι 

γὰρ, ἔφη, ἀκούσας ποτέ σου ὅτι εἰκότως ἂν καὶ παρὰ θεῶν 

πρακτικώτερος εἴη ὥσπερ καὶ παρ᾽ ἀνθρώπων ὅστις μὴ 
ὁπότε ἐν ἀπόροις εἴη, τότε κολακεύοι, ἀλλ᾽ ὅτε τὰ ἄριστα 

7] ᾿ς ,ὔ ΄- ΄ι σ΄ σι 7 

πράττοι, τότε μάλιστα τῶν θεῶν μεμνῷτο" καὶ τῶν φίλων 
» ἴω 

4“δ᾽ ἔφησθα χρῆναι ὡσαύτως οὕτως ἐπιμέλεσθαι. Οὐκοῦν [4] 
νῦν, ἔφη, [) παῖ, διά γ᾽ ἐκείνας τὰς ἐπιμελείας ἥδιον μὲν 
ἔρχει πρὸς τοὺς θεοὺς δεησόμενος, ἐλπίζεις δὲ μᾶλλον 

ΩΝ δ Ἂ Ψ 7 ω ΄- 3 Ἂ 

τεύξεσθαι ὧν ἂν δέῃ, ὅτι συνειδέναι σαυτῷ δοκεῖς οὐπώ- 
' ω Ἁ 3 Βὴ 3 Τὰ ε 

ποτ᾽ ἀμελήσας αὐτῶν ; ΙΙΠάνυ μὲν οὖν, εφη, ὦ πάτερ, ὡς 
Χ 7 27 Χ ᾿ ΦΨ ΄ 7] Χ 

5 πρὸς φίλους μοι ὄντας τοὺς θεοὺς οὕτω διάκειμαι. 'ΤῚ γαρ, [5] 
ἄρα οτη. Α.Β.(. τηρ.Υ. μάντεως ἄνευ 10. ἀποροῖς ] οἱ ἴῃ τῶ. οἱ 1. Ὁ. 

αὶ ΡΥ. ἔουύαββθ ἡ ΥΕ] εἰ, ἀποροῖο Ἐ. Ἀ. 
ὅτι χρῷό γε] ὅπως χρῶο 10. 
ἔφη ὦ πάτερ 1). ον". ΕἸ. 48, 68, οἰΐδῃβ 5.5---ἰ. ὦ 

θέλωσιν Α.Ὁ. 
ΓΑ Υὶ ἐπεμελούμενος. 

κολακεύειν Ἰὰ. ΡΥ. κολακεύειι 510 Β. 
μεμνῷτο] ἢ 585.0.τ. ἃ. μεμνῇτο ἴ,. μεμνοίῳτο 1). μέμνηται ὅ΄[ο}. 

1Δθυ] ἐπιμελεῖσθαι. 
δεησόμενος ] θεοὺς ὄντας οὕτω διακειμένους (. τηρ΄.Υ. 

προσφιλεῖς μοι τοὺς θεοὺς ὄντας 1). ΒΟ). 

Α.α. ὅπως ἂν 5΄οὉ. ὁπόταν ἰ᾿. 
λέσω ).Ὁ. τηρ΄. τ. ἃ. ΒΟ. 
θεῶν 1).Ὁ. 5.ν.1. 5'οὈ. 
500. 
τως Οτη. 1)... ριιηοῦ5 ποία (. 
ΤΛΌΥ] ἔρχῃ. 
ξυνειδέναι ἑαυτῷ ϑῖοθ. 

ἀκοῦσαι ᾿Αλέξανδρος, ᾳφυοα ἴῃ ΠΟη- 
ΠᾺ]}}15 ἴῃ τοῦ---σημαινομένου ΘΟΙΤῈῸΡ- 
ἴὰπ|. ΕὙΘΟΌΘΏΙΙΒ δαΐθιη Ῥτοη. ἄλλος 
εὖ ἕτερος ΠΟΠΒ ΤΙΟΙ]ΟΠΪΒ ΟΠ] παρὰ 
ΘΧΘΙΏΡΙα ν. ἴῃ 168. δίβθρῃ., 81 ἔ- 
τερα λέγοντες παρὰ τὰ παρὰ οί 
ααδτη ᾿ἰηβουΐο ἢ βου! πα αμα, αὖ οοη- 
͵δοῖῦ ῬΟΡΡΟ, οἴβὶ οχῖίσιιδ δϑῦ πηῖϊι8 Π. 
ἤά6β, οὖ (ὐοτημηθηῦ. 1, 5, 4: Οἴτινες 
παρὰ τὰ παρὰ τῶν θεῶν σημαινόμενα 
ποιοῦσί τι, ϑδίαρῃδηι ἰαηίατη θϑ οοη- 
Ἰθοίαχα ὑτῸ παρὰ τὰ γΕ] τὰ παρὰ νϑΕ], τιΐ 
οϑύ ἴῃ θΟη185 ἀποῦθι8, παρὰ τὰ ὑπό. 

ἀποροῖς] Ορίαίν! ἴῃ οἷς γ6] οἵ ῬΓῸ 
οἵης ΝΕ] οἴη, Ὦ]Ο Π6 84 Βοηστῃ ααϊ θη 
ΒΌΔΥ 15. ΘΧΘΙΏΡ]α ἀρια Χοπορποπίθιη 
ααστη Π1]]1τ1ι8 ΟἸ 18 51ηῦ ΠΑΘῚ οἱ 1]6ρ1- 
ὈΠΠΟΤ ΠΏ ΟΟρὶα ΟὈΥαΔηα,, ἢος ἸΟΟΟ 
Θϊδπ γνῶ. ἀποροῖο ἀπ απ γϑ αἱ αι 
ΘΓ 810 [ουηθ. Μδαιϊο οοτΐθ, τι 4}101 
δΟνΟ, αδὰ8 δϑβὲ Απδῦ. 7» 8» 29: Ἠ- 
πορεῖτο τί (4]. ὅ τι) ποιήσει" γε η. 8, 
84: ὋὉ λαγῶς ἀπορούμενος ὅπου κατα- 
κλινῇῆ. Οοπίτα Η. ΟτΥ. 3, 551: ᾽ΑἋπο- 
ρῶν τί χρῷτο τοῖς πράγμασιν, ΟἸΏΪΒ580 

βουλευόμενα Ἀ. σ. ε σημαινόμενα Μ. 
θείοις τῇ 110. Ἀ.., Ῥγ. [οτΐδβϑϑ ποίοις, 

8. 
τη. Β, ὡς ἂν Μ. ὧν ἂν 
ΚΕ Υ̓ΒΑ α Α.α. διατε- 

ἔφη οτη. 1). δίοῦ. τῶν 
τὰ οὐχ. Δ. 

οὕ-: 
4. διά γ᾽] δι Ὁ. 5ο}. 

τεύξασθαι 1). 

ΘΔ ΠΩ γε; Ὦϊς φαοαιῖιθ 1 α11]1. 
3: παρὰ θεῶν] Ε]αΐ. Μου. Ρ. 4058: 

Ὥσπερ ὁ Ξενοφῶν παρήνει τῶν θεῶν 
εὐτυχοῦντας μάλιστα μεμνῆσθαι καὶ 
τιμᾶν, ὅπως ὅταν ἐν χρείᾳ γενώμεθα, 
θαρροῦντες αὐτοὺς παρακαλῶμεν, ἁ ὡς εὐ- 
μενεῖς ὄντας ἤδη καὶ φίλους. ΠΌΤΟΗ. 

μεμνῷτο 6Χ Χαοπορῃοπία ἰαπααΐ 
Ετγηι. Μ. Ρ. 579: 1» εὖ Θ0Π0]. Ήομι. 1. 
ἘΠῚ 86: Παρὰ μέντοι Ξενοφῶντι ἄνευ 
τοῦ ε (υἱ ἃραά. Ηοπη. μεμνέῳτο) ἐστὶν 
ὁ σχηματισμὸς καὶ “προπερισπᾶται, ἐν 
Κύρου παιδείας πρώτῳ, ᾿Αλλ᾽ ὅτε τὰ 
ἄριστα πράττοι, τότε μάλιστα τὸν θεὸν 
μεμνῷτο. τὸ δὲ ἀνάλογον διὰ τοῦ ἡ προσ- 
κειμένου τοῦ ι, παρ᾽ ᾿Αριστοφάνει ἐν 
Πλούτῳ δευτέρῳ (992). Ἵνα τοὐμὸν ἱμά- 
τιον φορῶν μεμνῇτό μου. Ἐογϊηδιη 
μεμνῆτο τοροιῖοβ ἴῃ Β]αύομῖθ ἘδΙρ. 
7. ὉῬ.124. Αρυα Απάᾶος. Ρ. 18, 20 Ἰ6ρῚ- 
ΤΌΣ ΠΠΠς εἰκότως δ᾽ ἂν αὐτῶν μεμνῆσθε, 
ὉΌῚ1 ἐοαοχ ' τδί!8]., μεμνῆσθαι 56 με- 
μνῇσθε 5αϊίθτη οὐδΐ βου θοπάπιῃ. Υ'. δὰ 
ἈΠαῦτι, 5. ΘΠ. 
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δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΓΝΩ͂Τ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

ἔφη ὁ πατὴρ, μέμνησαι ἐκεῖνα ἅ ποτε ἐδόκει ἡμῖν ὡς ἅπερ 
δεδώκασιν οἱ θεοὶ μαθόντας ἀνθρώπους βέλτιον πράττειν ἢ 
ἀνεπιστήμονας αὐτῶν ὄντας καὶ ἐργαζομένους μᾶλλον 
ἀνύτειν ἢ ἀργοῦντας καὶ ἐπιμελομένους ἀσφαλέστερον διά- 
γειν ἢ ἀφυλακτοῦντας τούτων, παρέχοντας οὖν τοιούτους 
ἑαυτοὺς οἵους δεῖ, οὕτως ἡμῖν ἐδόκει δεῖν καὶ αἰτεῖσθαι 

6 τἀγαθὰ παρὰ τῶν θεῶν ; Ναὶ ματῦ,, ἔφη ὁ Κῦρος, μέ- [6] 

μνημαι μέντοι τοιαῦτα ἀκούσας σου" καὶ γὰρ ἀνάγκη με 
πείθεσθαι τῷ λόγῳ" καὶ “γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ ὡς οὐδὲ 
θέμις εἴη “σον παρὰ τῶν θεῶν οὔτε ἱππεύειν μὴ μα- 
θόντας ἱππομαχοῦντας νικᾶν, οὔτε μὴ ἐπισταμένους το- 
ξεύειν τοξεύοντας κρατεῖν τῶν ἐπισταμένων, οὔτε μὴ ἐπι- 
σταμένους κυβερνᾶν σάζειν εὔχεσθαι ναῦς κυβερνῶντας, 
οὐδὲ μὴ σπείροντάς γε σῖτον εὔχεσθαι καλὸν αὐτοῖς φύ- 
εσθαι, οὐδὲ μὴ φυλαττομένους γε ἐν πολέμῳ σωτηρίαν 
αἰτεῖσθαι: παρὰ γὰρ τοὺς τῶν θεῶν θεσμοὺς πάντα τὰ 
τοιαῦτα εἶναι. τοὺς δὲ ἀθέμιτα εὐχομένους ὁμοίως ἔφησθα 
εἰκὸς εἶναι παρὰ θεῶν ἀτυχεῖν ὥσπερ καὶ παρὰ ἀνθρώπων 
ἀπρακτεῖν τοὺς παράνομα δεομένους. 

7 Ἐκείνων δὲ, ὦ παῖ, ἐπελάθου ἅ ποτε ἐγὼ καὶ σὺ ἐλογι- [7] 
ζόμεθα ὡς ἱκανὸν εἴη καὶ καλὸν ἀνδρὶ ἔργον, εἴ τις δύναιτο 
ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἂν αὐτός τε καλὸς κἀγαθὸς δοκίμως 
γένοιτο καὶ τἀπιτήδεια αὐτός τε καὶ οἱ οἰκέται ἱκανῶς ἔχοιεν ; 
τὸ δὲ, τούτου μεγάλου ἔργου ὄντος, οὕτως ἐπίστασθαι ἀν- 

5. ὁ πατὴρ] ὦ παῖ ).Β. δίοθ. ἐκεῖνα μέμνησαι [). ὡς ἅπερ] ὁπόσαπερ δή- 
που 1)., πο Ῥαμοῦβ ποίδη8 1., ὁπόσα γὰρ δήπου ὅῖο". ὡς ὅπερ ἃ. δεδώκασιν} 
ἡμῖν ααα. δίοθ. ἀνύειν 1). 5ίο". ἀνύττειν (. ΡΥ. ΚΗ. 1ὴ 11. ἐπιμελομένους ).Β. 
ΘΊΟΡ. ἐπιμελουμένους Α.α. διάγειν ϑίορμαπιβ. [01] οἵ ΙΟΡ. ἂν διάγειν. 
τούτων] καὶ ὅ[οὈ. οὖν τοιούτους οτη. 1). ῥοῦ. τὰ ἀγαθὰ 10. 6. τοι- 
αὗτα) ταῦτα 1), τοιούτων ἃ. με) ἢ ἦν 1). 500. λόγῳ] λόγῳ τούτῳ Ὦ. δοῦν. 
καὶ γὰρ οἶδά σε λέγοντα ἀεὶ] καὶ οἶδά σε ἐπιτιθέντα αὐτῷ Ὁ. καὶ οἶδα προστι- 
θέντα αὐτῷ δῖοὈ. ἐπιτιθέντα αὐτῷ (Δ. τηρ.Υ. ἐπισταμένων τοξεύειν αὐ ᾷ. Ὦ. 
ΒΟ". ἔχεσθαι ἃ. ναῦν 510Ὁ. σπείραντας δίοθ. γεδβ.ν. Κα. αὐτοῖς] 
αὐτοῖς σῖτον 1).(α. τηρ. τ. δίοῦ. παρὰ] περὶ ῷ. πάντα τὰ τοιαῦτα] ταῦτα καὶ τὰ 
τοιαῦτα 1). εὐ «αἀϊίο πάντα δου. ἀθέμιτα 1).1}. Η. ἢ. οἱ (ἀ. ΡΓ., 4] Ἰἴογϑο τ 
Ῥυχτμη Ὠαθοῦ ἃ ΘΟΥ̓Τ. ΤᾺ] τι 155] ΠῚ σ. ἀθέμιστα Α.Μ. θεῶν] τῶν θεῶν Ἀ. 
7: δὲ] δ᾽ ἔφη 19). δὲ ἔφη ἃ. τηρ.Υ ἅ ποτε] ὁπότε Ἀ. ἂν οἴη. 1). δο- 
κίμως οτη. Κ. ΤΑΡῚῚ τὰ β. λει Ὀ15. αὐτὸς] ὅπως αὐτὸς 10. οἱ οΤὴ. 
α.5.ν. ἢ. οὕτως ὄντος θ. ἐπίστασθαι] ἔφι ἀπΐε μος [,.. ὑφίστασθαι 1). . 

5. ἀσφαλέστερον διαγεῖν ΝΟ τηϊητι8 ἴῃ νΘΥὈΪ8 παρέχοντας οὖν εἴο. Οὐηΐγα 
ΑΌΒαγαα Ἰῃηΐου μᾶλλον εἱ δύνασθε Ἰπΐοτ-ὀ φροηϊοάιβ. ἃγοΐθ νἱπηοία ρ]άπθ 618580]- 
Ῥοϑβιύαπι ἂν 4ο]ονὶ (ςοη. 7, 20. να, 1 ΠΊΘ ΠῚ ὈΤὰ ΡῬΙατα, 51 σὰπὶ δίθ- 

τούτων) 1)15(1Ποῖ]ὸ νυϊσατῖθ, ἘΠῚ ῬΏΔΠΟ ΒΟΙ θα ὅσαπερ δεὸδ. 5ΟΗΝ. 
Ροϑβύ νευρὰ ἀφυλακτοῦντας τούτων Β61η1- (ὐΟΙημηθηΐ. 1,11,9: Ἔφη δὲ δεῖν ἃ μὲν 
ΟΟ]ΟΠ ΡΟΒΙθΠΠῚ ογαΐ, ΘΡΥΆ ΠῚ οαῖιβᾶπ] μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοὶ μανθά- 
46] νιτ]β ἀοεῖ5. Αροδοβὶβ θῃ]π), νειν. 
{π|ὸ0 ῬΑ ΙΟ] ὡς ΤοΒροπαθαΐ, ΒΒ] ΓΤ 6. ἀθέμιτα ] Ἰλαάοιη [ογτηὰ οχ ΠΥ ΒΤ 6- 



ἘΡ ΟΌΥΕ δό 

θρώπων ἄλλων προστατεύειν ὅπως ἕξουσι πάντα τἀπιτή- 
δεια ἔκπλεω καὶ ὅπως ἔσονται πάντες οἵους δεῖ, τοῦτο 

8 θαυμαστὸν δήπου ἡμῖν ἐφαίνετο εἶναι. Ναὶ μὰ Δί, ἐφη, 

ὡ πάτερ, μέμνημαι καὶ τοῦτό σου λέγοντος" συνεδόκει οὖν 
καὶ ἐμοὶ ὑπερμέγεθες εἶναι ἔργον τὸ καλῶς ἄρχειν" καὶ νῦν 
γ᾽, ἔφη, ταὐτά μοι δοκεῖ ταῦτα, ὅταν πρὸς αὐτὸ τὸ ἀρχεὶν 
σκοπῶν λογίζωμαι. ὅταν μέντοι γε πρὸς ἄλλους ἀνθρώ- 
πους ἰδὼν κατανοήσω οἷοι ὄντες διαγίγνονται ἄρχοντες καὶ 
οἷοι ὄντες ἀνταγωνισταὶ ἡμῖν ἔσονται, πάνυ μοι δοκεῖ αἰ- 
σχρὸν εἶναι τὸ τοιούτοις ὑποπτῆξαι καὶ μὴ ἐθέλειν ἰέναι 
αὐτοῖς ἀνταγωνιουμένους" οὺὃς, ἔφη: ἐγὼ αἰσθάνομαι ἀρξα- 
μενος ἀπὸ τῶν ἡμετέρων φίλων τούτων ἡγουμένους δεῖν 
τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων διαφέρειν τῷ καὶ πολύυτε- 
λέστερον δειπνεῖν καὶ πλέον ἔχειν ἔνδον χρυσίον καὶ 
πλείονα χρόνον καθεύδειν καὶ πάντα ἀπονώτερον τῶν ἀρ- 
χομένων διάγειν. ἐγὼ δὲ οἶμαι, ἔφη, τὸν ἄρχοντα οὐ τῷ 
ῥᾳδιουργεῖν χρῆναι διαφέρειν τῶν ἀρχομένων, ἀλλὰ τῷ 

9 προνοεῖν καὶ Φιλοπονεῖν προθυμούμενον. ᾿Αλλά τοι; ἔφη, 
ὡ παῖ, ἔνιά ἐστιν ἃ οὐ πρὸς ἀνθρώπους ἀγωνιστέον, ἀλλὰ 
πρὸς αὐτὰ τὰ πράγματα, ὧν οὐ ῥᾷδιον εὐπόρως περιγε- 
νέσθαι. αὐτίκα δήπου οἶσθα ὅτι εἰ μὴ ἕξει τἀπιτήδεια ἡ 
στρατιὰ, καταλελύσεταί σου εὐθὺς ἡ ἀρχή. Οὐκοῦν ταῦτα 

[8] 

[9] 

ἕξουσιν ἅπαντα ἢ. καὶ τοῦτο---φιλοπονεῖν δΟὈ. ΕἸ. 48, 69. 
σοῦ Ὁ. οὖν οτη. ἢ). 5ίοὉ. ἔργον εἶναι ϑίοὈ. 
ταῦτά μοι δοκεῖ ΙΟΌ. ταῦτά μοι τὰ αὐτὰ Α.(Ε. εὐ δααϊίο δοκεῖ Ἀ. 
Ἂν, μέντοι γε] γε οτὴ. 1). 5΄οὉ. οἷοι---καὶ οἵα. Α.(. τηρ΄. Υ., Ἀ8Ὶ διαγί- 
γνωνταῖι, αὖ ἴ,. οἷοι} οἷοι τε 1. ἡμῶν ;. ἔσονται (. 58.0.Υ-. τὸ οχη. 0. 
τοιούτοις τοιούτους αὐτοὺς ὄντας ἢ). α. τοιούτους ροΐ!8 δ ΠῚ τοιούτοις οὗ 5...Τ 
αὐτοὺς ὄντας ἃ. ἐθέλειν 1)... θέλειν Α.α. ἀνταγωνιουμένους ] οι 8. ΥΨ. ῃ. 
ἀνταγωνιούμενον ΒΝ. τούτων] τοῦτο }. Τὸ 8..1. α: αὶ δῖο τηρ΄. οἷς διαφέ- 
ρουσιν οἱ ὀνόματι μόνῳ ἄρχοντες τῶν ἀρχομένων. τῷ καὶ] τὸ Π. πλεῖστον 
10. πλεῖον δῖον. οἴομαι ΟΡ. τῷ ῥ.] τὸ ῥ. Ὁ. ΡΥ. 5018. διαφόρειν 6. ῬΥ.; 
4] Πῖο τηρ΄. οἷς διαφέρει τῶν ἀρχομένων ὁ ἀληθὴς ἄρχων. καὶ] τε καὶ 1). καὶ 
φιλοπονεῖν (ἁ. 8: ν.Γ. προθυμούμενον ἴ). τηρ΄.Γ. οὔ. Θ΄ΟὈ. 9. τοι] τι 
Α. εὐπόρως] εὐκόλως β. οἶσθα] ἔφη αἀα. Ὠ.(.5.ν.τ. ἡ στρ. τὰ ἐπ. Ὦ. 
στρατειὰ Α. ΡΥ. [01] τὰ ἐπιτήδεια. Τῶν τὐοε αὶ ̓οθοίαβ γαν. 1ιθοΐ. 
Ρ. 117. ΓΛΌΤΙ καταλύσεται. εὐθὺς οτα. ΑΔ... 85.»ν.Ὁ 

υὐαθηάα (ὐοτητηθηΐ. 1,1.0. Λ΄. 448, ΤΏ οβτη. 716 Ρ. (146) ἱπαϊοίατα ἀ8 οχ- 

8. σου] ὅτε 
γ᾽ οἵη. Ἀ. δέον. 

λογίζομαι 

ὃ, 5. 

ὑποπτῆξαι) Ν᾽ ΘΓΌΙ αὐτὴ ἀαί. οἱ ἀοοῦϑ. 
ΘΟ] ΠΟΙ ΘΧθιηρ]8 ν. ἴῃ ΤΠ685. Θίθρἢ. 
Πραῦϊνο ὔΠΓῸΓῚ, 5,1 
φίλων Μοάουυτη. 
καθεύδειν] Ηοη. [1]. Β, 24: Οὐ χρὴ 

παννύχιον εὕδειν Βιοελυκδύθον ἄνδρα. 
Οοηΐῇ. Ρτοάϊοιιβ ἂρ. Χεη. (ὐοτηπηθηῦ. 2, 
ΤΥ ΣΑ͂Σ ΖΕΌΝ. 

8, μέντοι γε] ΠΟΌΤδοΙ δα Αὐβίορῃ. 

ΘΙ] ΡΥ ΓΟ] γε ροΒβὲ μέντοι ροΒΙΐξ6 
αρυὰ Ῥγοβθθ. βουρίουεβ δη  ]Π]ΟΥΘΒ 
[ἈΠΟ ῸΔΠῚ ᾿ΟΥῚΒ Τ]ΟΙΠΘΗΪ σοΟπῆτγτηδηΐ 
αποάδιητηοάο ναγϊθίαίθβ ΠΡσοστιπη ἢὨὶς 
οὗ 5. 5511, 24. 

τἀπιτήδεια}] ΟΥαβδὶη τποᾶο [δεΐδτη 
τη 060 πορ]θοίαπ ἴῃ ΠΥ ΙΒ σϑϑίϊπι] 60Π- 
βίδηΐου, αὖ ΟἸχογάτη δὰ Η, αγ. 7, 2, 18. 

9. καταλελύσεται] ϑιΠΉΠογ ΟΟἸ Θἔτιβ 



δ4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΊΒΊΉΝΒΙΥ. ΟΥ̓ΒῚ 

μὲν, ἔφη, ὦ πάτερ, Κυαξάρης φησὶ παρέξειν τοῖς ἐντεῦθεν 
ἰοῦσι πᾶσιν ὁπόσοι ἂν ὦσι. Τούτοις “δὴ σὺ, ὦ παῖ, 
πιστεύων ἔρχει τοῖς παρὰ Κυαξάρῃ χρήμασιν ; "Εγωγὶ᾽, 
ἔφη ὁ Κῦρος. Τί δὲ, ἔφη, οἶσθα ὁπόσα αὐτῷ ἐστι; Μὰ 
τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ μὲν δή. Ὅμως δὲ τούτοις 
πιστεύεις τοῖς ἀδήλοις ; ὅτι δὲ πολλῶν μὲν δεήσει, πολλὰ 
δὲ καὶ ἄλλα νῦν ἀνάγκη δαπανᾶν, ἐκεῖνο οὐ γιγνώσκεις : 
Γιγνώσκω, ἐφη ὁ Κῦρος. Ἢν οὖν, ἔφη; ἐπιλίπῃ αὐτὸν ἢ 
δαπάνη ἢ ἢ καὶ ἑκὼν ψεύσηται, ὦ παῖ, πῶς ἀρ᾽ ἕξει τὰ τῆς 
στρατιᾶς : : Δῆλον ὃ ὅτι οὐ καλώς. ἀτάρ, ἐφη: ὦ “πάτερ, σὺ 

10 εἰ ἐνορᾷς τινα πόρον καὶ ἀπ᾿ ἐμοῦ ἂν προσγενόμενον, ἕως Ϊ 10] 
“ 5, 3 7 3 Ν 7 9 “- 5, Ω - ΄-«ἅ ϑΑ 

ΕἸΡΊΕΝ φιλίᾳ ἐσμεν, λέγε. Ὡιρωτᾷς, εφη. ὦ παῖ; ποὺ ἂν 
3 σ΄ Ἅ ,ὔὕ » 7 “ 3 

πὸ σοῦ πόρος προσγένοιτο; ἀπὸ τίνος δὲ μᾶλλον εἰκὸς 
΄ ΝΟ Ἂ ΄“- ᾿ ΒΕ Χ 

ἐστι πόρον προσγενέσθαι ἢ ἀπὸ τοῦ δύναμιν ἔχοντος ; σὺ 
Ἁ Ἂ ᾽ 2, 3 Ὁ 3.6 Ὁ 

δὲ πεζην μὲν δύναμιν ἐνθένδε ἔχων ἔρχει ἀνθ᾽ ἧς οἶδ᾽ ὅτι 
7 ,᾽ » Ἃ ΄, ε .' ᾽ὔ σ“ 

πολλαπλασίαν ἄλλην οὐκ ἂν δέξαιο, ἱππικὸν δέ σοι, ὕπερ 
’ Ἂς 7 ’ “-“ ΚΥ , 

κράτιστον, τὸ Μήδων σύμμαχον ἔσται. ποῖον οὖν ἔθνος 
΄- Υ͂ ΄“- ’ ΄- 

τῶν πέριξ οὐ δοκεῖ σοι καὶ χαρίζεσθαι βουλόμενον ὑμῖν 
ς 7 Ψ , “4 ἃ Ψ Ψ- 

ὑπηρετήσειν καὶ φοβούμενον μὴ τι πάθῃ; ἃ χρὴ σε κοινῇ 
Ἁ ν΄ ΄- ͵ » 7 ε ΄- Φ' σιν 

σὺν Κυαξάρῃ σκοπεῖσθαι μήποτε ἐπιλίπῃ τι ὑμᾶς ὧν δεῖ 
΄ ν 3) κι - “ Ἵ 

ὑπάρχειν, καὶ ἔθους δὲ ἕνεκα μηχανᾶσθαι προσόδου πόρον. 
’ Χ ν᾽ ,ὔ 7] [4 4 

τόδε δὲ πάντων μάλιστά μοι μέμνησο μηδέποτε ἀναμένειν 

πᾶσιν ἰοῦσιν ". δὴ σὺ ὦ παῖ] δὲ ἔφη ὦ παῖ σὺ 1). δὲ 5. ν. εἴ ἔφη ροϑβὲ δὲ 
την. Γ. α. δὴ σὺ ἔφη ὦ παῖ Ἀ. ΓΑΌΥῚ ἔρχη. κυαξάρει 1)., αὖ 5. 1ο. 
κυαξάρεω Α.α.Β. ὁ κῦρος---οἶσθα οτα. Α.(. τηρ΄ γ. ὁ κῦρος. οὗ μὲν δὴ 
οἶσθα 1). δὲ] διὰ (αὐ. ΘΟΥΤ. 8. ν. Τ΄ μέν σοι δεήσῃ 19. μέν σοι δεήσει Ἐ. 
πολλὰ δὲ ἀνάγκη αὐτὸν νῦν δαπανᾶν 1). ἐκεῖνο οὗ γιγνώσκεις ; 1). τηρ΄. Υ΄. 
ἐὰν οὖν ἔφη αὐτὸν ἡ δαπάνη ὑπολείπῃ 10. ἐπιλείπη Ἐ.. Ρτ. ἢ δόνο ς, 
ψεύσηται ΒΗ.Μ. ψεύσεται σ. ψευδῆ Ἅις ψεύδηται Ὧ, ὦ παῖ οτη. 1).Ε. 
πῶς ἄρ᾽ ἔξει α., ὨΪΒ] αυοά ἄρ᾽. πῶς ὀρέξη ΔΑ. πῶς σοι ἕξει 1)... οὐ καλῶς 
δῆλον ὅτι 10. ΄προσγιν. Α.α. το. ὦ] τοῦτο ὦ ὦ πάτερ ἔφη 
Τὺ πο Ὁ. ΘΟ. ΕἸ. 48,70, οἰξᾶπϑ ἐρωτᾷς --ἔχοντος. 
Τ᾽. Τ., οἵ αι] ἂν οἴη. ϑίο". πῶς Κι. 
κόν, ᾿ι. ἐστι οτη. 19). δον. 
ἐνθένδε 1). ΤΑΌ τὶ ἔρχῃ. 
δοκεῖ σοι] δοκεῖ τι, τι νΙο(πι,, 1). 
οἱ τὴ 11. Ἀ. ὑπολείπῃ 1). 

γενέσθαι 1). ϑῖοὈ. 

οἶδ᾽] εὖ οἶδ᾽ 1)... τηρ. ΤΥ. 
καὶ Ραγίτη ἴῃ Π|. ᾿. 

μηχανώμενον 1). 
ποριστέον ὅτ᾽ οὐκ ἀποροῦμεν. τόδε---κακῶς ὅ΄΄τΛΟὈ. ΕἸ. 48,71. 

ποῦ] εἴτις 1).α. 
γένοιτο Α.α. ΡΓ.» 4αὶ Πϊς τηρ΄. τακτι- 

μὲν οτῃ. 1). ἔχων 
σύμμαχον οτη. Ἀ. 
κυαξάρει Αὐ.1ς. 

τόδε] τὸ Α.α., χυὶ τηρ. 
μηδόξετεσιβ. 

κῶν εἰναι ΔΏΟΗ. Βοίδδοη. Απροά. νο]. 1, Ρ. 112. 

6,2, 37. ἀπολελύσονται ἴῃ ἀπολύσονται 
ΟΟΥΓΙΡίτΠ) οἵ 4101 βέορθ ποίΐαϊΐ ρθο- 
οδίιτη. ὅ1ο κατακόψεσθαι ῬΤῸ κατακε- 
κόψεσθαι ΤΠ Θ]ΙΟΤΘΒ Ἀπ. τ. 8». τ, 

9. τοῖς παρὰ Κυαξάρεω χρήμασιν] 
ΒΡ ΘΟίτιΠῚ ΘΔ Ο]0 ΟΘΠΙΕΙΥῚ ΓΟΥΓΓΉ Δ ΠῚ, 

αὐᾶπη ποίαν! δα 1, 2,1. Τίδαμθ το- 
δύϊίτι! Κυαξάρῃ, οἴ] ΑΚΕΥΡΟΝΕ 81 Θββϑί ἴῃ 
10 1185, Γοσθηπατη [ογοῦ. 

το. ποῦ] [ἀδ6π1ὴ ἔθυβ ἃς αι πΊ060, πα 
ΞΌΡΗ. ΑἹ. ττοο: Ποῦ σὺ στρατηγεῖς 
τοῦδε; Υ. 'ΓΠ68. δίθρῃ. 



118.1. ΟΑΡ. ΥὙἱΙ. δῦ 

τὸ πορίζεσθαι τἀπιτήδεια ἔστ᾽ ἂν ἡ χρεία σε ἀναγκάσῃ: 
ἀλλ᾽ ὅταν μάλιστα εὐπορῇς, τότε πρὸ τῆς ἀπορίας μηχανώ. 
καὶ γὰρ τεύξει μᾶλλον. παρ᾽ ὧν ἂν δέῃ μὴ ἄπορος δοκῶν 
εἶναι, καὶ ἔτι ἀναίτιος ἔσει παρὰ τοῖς σαυτοῦ στρατιώταις" 
ἐκ τούτου δὲ μᾶλλον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων αἰδοῦς τεύξει, καὶ ἣν 
τινας βούλῃ ἢ εὖ ποιῆσαι τῇ δυνάμει ἢ κακῶς, μᾶλλον ἕως 
ἂν ἔχωσι τὰ δέοντα οἱ στρατιῶται ὑπηρετήσουσί σοι, καὶ 
πειστικωτέρους, σάφ᾽ ἴσθι, λόγους δυνήσει τότε λέγειν 
ὅτανπερ καὶ ἐνδείκνυσθαι μάλιστα δύνῃ καὶ εὖ ποιεῖν 

ττἱκανὸς ὧν καὶ κακῶς. ᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὦ πάτερ, ἄλλως τέ 
μοι καλῶς δοκεῖς ταῦτα λέγειν πάντα, καὶ ὅτι ὧν μὲν νῦν 
λέγονται λήψεσθαι. οἱ στρατιῶται, οὐδεὶς αὐτῶν ἐμοὶ τού- 
των χάριν εἴσεται" ἰσασι γὰρ ἐφ᾽ οἷς αὐτοὺς Κυαξάρης 
ἄγεται συμμάχους" ὅ τι δ᾽ ἂν πρὸς τοῖς εἰρημένοις λαμ- 
βάνῃ τις, ταῦτα καὶ τιμὴν νομιοῦσι καὶ χάριν τούτων 

εἰκὸς εἰδέναι τῷ διδόντι. τὸ δ᾽ ἔχοντα δύναμιν ἡ ἔστι μὲν 
φίλους εὖ ποιοῦντα ἀντωφελεῖσθαι, ἔστι δὲ ἐχθροὺς ἔχοντα 
πειρᾶσθαι τίσασθαι, ἔπειτ᾽ ἀμελεῖν τοῦ πορίζεσθαι, οἴει τι, 

[11] 

τὸ οτη. ὅϑ'[ο. οὖ ἀποῃ. ΤΑΌΥῚ τὰ ἐπιτήδεια. ἔστ᾽] ἕως Ἐ. ὅτε---εὐ- 
πορεῖς 1). εὐπορεῖς ΡΥ. οἴϊατα ᾿Ν. μπχονο Ὶ μᾶλλον. "μηχανῶ Ὁ.α. Τηρ-. Τ΄ 
5ΙΟΌ. τεύξει] τοξεύῃ Α. τεύξῃ α.Ά. δον. Α ἄπορος δοκῶν εἶναι Α. 
ΔΠΟΠ. ΒΟΙ585. οὖ ΟἸΏ1580 δοκῶν α. εὐ απ] τηρ΄ ΓΤ. αὐ αϊς δηίο ὦ ἄπορος Τ᾿ ἀπορεῖν δο- 
κῶν 1). διοῦ. ἔτι] αἴτι Α. οπι. 1). 500. ἔσει] ἔσῃ Δ.Ὁ.Β, αὐτοῦ 
ἌΕΤΑ Ῥυ. ἑαυτοῦ 1). σεαυτοῦ ἴογίαβ86 ρτ. Ἐ., αυὶ σ ἴῃ 11. δὲ] δὴ α. 
ὑπ᾽] ὑπὸ τῶν 1). 5[0}0. ΓΔΌΥ] τεύξη. ἢν τινα ἃ. [ογίδββθ ῬΓ. : ΨΙΧ ΘΠΙΠὴ 
αἸρποΟβοΙ ροΐθϑί ς αἰγαπῃ 510 ὈΓ. 8ῃ 8. ΘΟΥΤ. τἀ αϊύαπη. ἄν τινα 1). ἐάν τινὰ 
ΘΙΟΌ. βούλει (ἀ. ῬΥ. ἡ 5. ν. Τ΄. ἢ εὖ] εὖ Ὁ. ποιεῖσθαι Ἰὰ. ργ., αὖ νἱ- 
ἀθίπιγ. τῇ δυνάμει, Ροϑβί βούλῃ Ώ. δΙΟΡ. ἕως ἃἂ ἂν ἔχωσιν ὑπ. σοι οἱ στρ. 
ἔχοντες τὰ δέοντα 1). ὑπηρετήσουσιν οἱ στρ. ἔχοντες τὰ δέοντα 5100. καὶ 
πιστικωτάτους δὲ λόγους σάφ᾽ ἴσθι 1). δ΄ἴον, πειστ. ϑίθρ!. πιστ. Α.6.ἢ. ΤΔΡῚ 
μομὰ ἢ 568 ). ἡ ἴῃ 1πὖ., ὈΓ. εἰ. τότε δηΐθ δυν. 1). το. δυνήσῃ λόγους τότε λέ- 
γειν ἐτυντερῖ ὅθενπερ Α. ὅσαπερ α. ποιεῖν ἱκανὸς ὧν καὶ εὖ 10. 
5ίοΌ. 1. δοκεῖς ταῦτα πάντα “καλῶς λέγειν . ὅτι ἃ μὲν νῦν λήψονται 
Π).Ἡ. οἱ ααὶ μὲν αὖ νῦν τηρ. τ. μὲν ὧν α. ἄγεται κυαξάρης ἴ): εἰκὸς] 
πλείστην εἰκὼς Ὦ. πλείστην δαά. ἽΕΝ σ. πιρ΄. τ. τὸν 1). ΡΥ.» 4] δ᾽ ἴοτ- 
[α886 84 ἃ. ἃ οοΥγ.. Κ.. ἔχοντι α. ποιδόνταν ΓΝ Ῥνς ἔθεε τα. ἔστι] 
ἔτι Α. πὐδασθαι] τι κτᾶσθαι ἜΤΗ : εἰδη ρει» ἀπ᾿ αὐτῶν ).ἢ. πορίζειν Ἀ. 
τι] τοι Ἀ. 

1Ο. τότε πρὸ τῆς ἀπορίας} Ῥ1Π}}}18 
ΘΡΘΧΘΡΘΒ15 ἈΠΌ. 7. 5,» 15: Ψέως δὲ 
ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολ- 
λοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων ἀποθνήσκειν. 

ἐνδείκνυσθαι εϑῷ τα οὖ ἔαοΐο ἀοιποη- 
ΒίΓΑΓΘ. ῬΒυογά. 4. 126: Οἱ τοιοῦτοι 
ὄχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ἔφοδον δεξα- 
μένοις ἄπωθεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον 
μελλήσει ἐ ἐπικομποῦσιν, οἱ δ᾽ ἂν εἴξωσιν 
αὐτοῖς, κατὰ πόδας (διώκοντες) τὸ εὖὔ- 

Ψψυχον, ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς, ἐνδείκνυν- 
ται. {Π{{πι νεῦῦο Ρ]αΐο 8ξρ6 ἴῃ Ρο- 
Ἰοο 18, τ βΙσηϊῆοοῦ ααοα 8110] 
σαφῶς δεικνύναι αἰεί. ΒΟΉΝ, ΑἸΙὰ 
ν. ἴῃ 168. δίθρῃ. 

11. οἴει τι---ὗττόν τι] [) 6 ἀπρ] οὶ 
τις ν. δα ΤΠδθ. ΘίαΡἢ. ν. Τὶς, γο]. 7. 
Ῥ. 2220 ἃ. Πηβοῦ. ἀραα Εγδηζ. ᾿: 
ἸΏΒΟΥ. 0]. 3» Ρ. οδδ, Ὡς 6Ρ 72: 
Πλὴν εἰ μή τι αὐτὸς ὁ ᾿Αχιλλεὺς Ὁ ἡ 



δ0 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

ἔφη, ἧττόν τι τοῦτο εἶναι αἰσχρὸν ἢ εἴ τις ἔχων μὲν 
ἀγροὺς, ἔχων δὲ ἐργάτας οἷς ἂν ἐργάζοιτο, ἔπειτ᾽ ἐῴη τὴν 
γῆν ἀργοῦσαν ἀνωφέλητον εἶναι; “Ὡς γ᾽ ἐμοῦ, ἔφη, μη- 
δέποτε ἀμελήσοντος τοῦ τἀπιτήδεια τοῖς στρατιώταις συμ- 
μηχανᾶσθαι μήτ᾽ ἐν φιλίᾳ μήτ᾽ ἐν πολεμίᾳ οὕτως ἔχε τὴν 
γνώμην. 

τὰ ἘΠῚ γὰρ, ἐφη, ὦ παῖ, τῶν ἄλλων ὧν ἐδόκει ποθ᾽ ἡμῖν [12] 
ἀναγκαῖον εἶναι “μὴ παραμελεῖν, ἢ μέμνησαι : : Οὐ γὰρ, 
ἐφη, μέμνημαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἦλθον ἐ ἐπ᾿ ἀργύριον, 
ὅπως ἀποδοίην τῷ φάσκοντι στρατηγεῖν με πεπαιδευκέναι, 

5 Ἔφι ΩΣ ὩΣ 

σὺ δὲ ἅμα διδοὺς μοι ἐπηρῶτας ὧδέ πως; Δρὰ γε; εἶπες, 
ὦ παΐ, ἐν τοῖς στρατηγικοῖς καὶ οἰκονομίας τί σοι ἐπεμνή- 
σθη ὁ ἀνὴρ ᾧ τὸν μισθὸν φέρεις : Ἴ οὐδὲν μέντοι ἧττον οἱ 

΄ “ 5 7 ᾿ « 5 3, ᾽ 

στρατιῶται τῶν ἐπιτηδείων δέονται ἢ οἱ ἐν οἴκῳ οἰκέται. 
3 Ν 5. 9 , Ψ » “- ϑ “ ΣΟ τ “- Ν 
ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ σοι λέγων τἀληθῆ εἶπον ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν περὶ 

,ὔ 5 ν΄ Ἂ 4 ΄ 5 ͵ ,ὔ 

τούτου ἐπεμνησθη, ἐπήρου με πάλιν εἰ τί μοι ὑγιείας. πέρι 
ἢ ῥώμης ἔλεξεν, ὡς δεῆσον καὶ τούτων ὥσπερ καὶ τῆς 

13 στρατηγίας τὸν στρατηγὸν ἐπιμέλεσθαι. ὡς δὲ καὶ ταῦτ᾽ 
ΕῚ Ἂ Ψ ΟΥ ΄ 5, Ψ' , 

ἀπέφησα, ἐπήρου με αὖ πάλιν εἴ τινας τέχνας ἐδίδαξεν 

ἔφηι (1. 6. ἔφῃ] τοῦτο αἰσχρὸν ἧττον εἶναι 10. τι] τοι ἴῃ 11. Β.. ἀργὸν 
(ῃ18] ΓΌΡοΓ γ ΡΟΒΙ ΠῚ εϑί ὴν) οὖσαν 10. ἐῴη δὴ Δαά. ἃ. τηρ-. ὥς 
) ἐμοῦ] ὥστέ μου Α.(ἁ. ὡς ἐμοῦ 1). εὖ δαρτα Βογρίο, αἱ ν]ἀούαγ, τε ἢ. [ΡΥ] 
τὰ ἐπιτήδεια. 12. τῶν ἄλλων ὦ παῖ 1). ποθ᾽] ποτε Ἀ.Ὁ.Β. παραμένειν 
Ἀπαυ ΡΥ. ἢ οτη. 10. μεμνῆσθαι Α.Ε. ρν. Ἀ. οὐ] ἢ 5.ν. Ἐ. μέ- 
μνησαι ᾿Ὰ. ὅτε] ὅτι Α.}). ΡΓ., αὐ νΙαρίαγ. ἄργυρον Ἀ.ἃ. ἼΡΕ στρατη- 
γεῖν 10. διαδούς Α. διαδιδούς α.Ἐ. ἐπερωτᾷς ΑΙ ἢ ἄρά γε 
)..α. ςοΥγ. τ. ἄρα Α.Β. εἶπες οτα. Ὠ. οἱ ΟΊ. α. 
οὐδ᾽ Α.α. ὑγείας (. ἢ. πέρι ἔλεξε καὶ ῥώμης 1). δεῖσον Ἀ. δεήσοι ἃ. 
τὰ ἀληθὴ Ἀ. α., ἢϊς αυϊι ]6Ππ| τὰ 85. ν. 684. τη. καὶ τούτων] τούτων Αἰσι. 
ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ἃ. Η.ἢ. ὥσπερ καὶ ὑπὲρ τῆς στρατηγίας ἊΣ α. πρὸ 
τῆς στρατείας 9. Μοτρ. [ΔὉτ] ἐπιμελεῖσθαι. ἀπέφην Α.α. εἴ---γέ- 
νοιντο] εἴ τινα ἐπιμέλειαν ἐδίδαξέ με ὡς ἂν ἕκαστα τῶν π. ἔργων κράτιστοι οἱ σ. 
γίγνοιντο 1). εἴ 4] κράτιστοι ἂν σύμμαχοι γένοιντο Ἀ. τέχνας ἐπιμελείας 
α. πηρ΄. Τ., 564 αὖ ΡΓ. ΠΑΡ 1586 νἹ ἀθαῦυγ ν ῬΓῸ ς; αιοα 68 ἴῃ ΓΆΒ.. ΠΟῚ ἴθ 8ἃο- 
οθηΐμ8. Ἰάοπαὶ ἰὴ ΑἸίθτο τηρ'. ΓΤ. τέχναι αἷς κράτιστοι γένοιντο ἐν τοῖς πολεμικοῖς, 
οὐ ρϑ.]10 ροϑβύ προθυμίας δεῖ, 564 υἱ δηΐθ π' ᾿ἰξογα ταῦτα, τὖ ᾿ἴηΏ ἀπο 5 ΡΓΟΧΊΓΩΙΒ 
Β86}01118 ΓᾺΌΤεΘ βιιηΐ τ οἵ μ, Ῥδ]]οῦο Θνδηπθυ. 

ὅτι οὐδ᾽ χε ιν. 1. ἢ 

τι ἀνθρώπινον. ἯΗττόν τι Η. ὅτ. 2, 3, ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ] Νοη 
16: Εἰ δὲ, ὅτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ οὐχ 

εἷς, ἧττόν τι οἴει ὥσπερ τυραννίδος 
ταύτης τῆς ἀρχῆς χρῆναι ἐπιμέλεσθαι : ὃ 

ὥς γ] γ᾽ Ἰαύεγθ νἱβϑίαπι 1ἢ τ᾽, 58606 
510 ΤΠ} ΘΓ ΟΒΙΓΠ ἸῺ ΥΘΒΡΟΠθη6ο. 

12: ὅτε) ὟΝ. δα Ἡ. ὅἀγ. 6: 8, διε ὕ, 
ΠΕΣ ΘΟΘΗΝ: 

Ἰπι ΡΥ Ὸ 8 01}}8 Μαχγοῖῖ οοπ]θούθτα καὶ 
τούτων ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς, ἔεγα αὖ 1)., 
ΒΟΓΙΘΏΓΒ. Νοη ΤῊΪΠτΙ5 ΘΏΪΠῚ ἸΠ8 16 
1πα ὥσπερ καὶ τῆς στρατηγίας ἡπιᾶτη 
ἈΡύθτη ὑπὲρ τῆς στρατιᾶς, πι| σοηπϑδῖθοί 
οὔἦα5 ἀἸοαῖαν να]θίπάο. 



ΤΠ} 1. ΑΗ δῖ 

αἷς τῶν πολεμικῶν ἔργων κράτιστοι ἂν σύμμαχοι. γέ- 
νΟιΨντο. ἀποφήσαντος δέ μου καὶ τοῦτο ἀνέκρινας. αὖ σὺ 
καὶ τόδε εἴ τί μ᾽ ἐπαίδευσεν ὡς ἂν δυναίμην στρατιᾷ προ- 
θυμίαν ἐμβαλεῖν, λέγων ὅτι τὸ πᾶν διαφέρει ἐν παντὶ 

4 ἔργῳ προθυμία ἀθυμίας. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο ἀνένευον, 
ἤλεγχες αὖ σὺ εἴ τινα λόγον ποιήσαιτο διδάσκων περὶ τοῦ 
πείθεσθαι τὴν στρατιὰν, ὡς ἂν τις μάλιστα μηχανῷτο. 
ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο παντάπασιν ἄρρητον ἐφαίνετο, τέλος δή 
μ᾽ ἐπήρου ὅ τι ποτὲ διδάσκων στρατηγίαν φαίη με δι- 
δάσκειν. κἀγὼ δὴ ἐνταῦθα ἀποκρίνομαι ὅτι τὰ τακτικά. 
καὶ σὺ γελάσας διῆλθές μοι παρατιθεὶς ἕκαστον τί εἴη 
ὄφελος στρατιᾷ τακτικῶν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, τί δ᾽ ἄνευ 
τοῦ ὑγιαίνειν, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι τὰς ηὑρημένας εἰς 
πόλεμον τέχνας, τί δ᾽ ἄνευ τοῦ πείθεσθαι. ὡς δέ μοι κατα- 
φανὲς ἐποίησας ὅτι μικρόν τι μέρος εἴ) στρατηγίας τὰ 
τακτικὰ, ἐπερομένου μου εἴ τι τούτων σύ με διδάξαι ἱκανὸς 
εἴης, ἀπιόντα με ἐκέλευσας τοῖς στρατηγικοῖς νομιζομένοις 
ἀνδράσι διαλέγεσθαι καὶ πυθέσθαι πῇ ἕκαστα τούτων 

15 γίγνεται. ἐκ τούτου δ᾽ ἐγὼ συνῆν τούτοις οὺὃς μάλιστα 
φρονίμους περὶ τούτων ἤκουον εἶναι. καὶ περὶ μὲν τροφῆς 
ἐπείσθην ἱκανὸν εἶναι ὑπάρχον ὅ τι Κυαξάρης ἔμελλε 
παρέξειν ἡμῖν, περὶ δὲ ὑγιείας, ἀκούων καὶ ὁρῶν ὅτι καὶ 

τὸ πᾶν] ποτ᾽ ἂν Α.Ὁ. ρν. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 1). περὶ τοῦ 5.ν. ἃ. τ. στρα- 
τειάν Α. 14. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 10. τὸ τέλος---ἰκανὸς εἴης δίοῦ. ΕἸ. 48, 12. 
ὅ οτχ. Ὦ. ἀπεκρινάμην Ώ. τί] ὃ ὃ 8. ν. οἵ ροβί {πιά οὐδὲν 1). τηρ΄. Υ. ὅτι 
οὐδὲν Α.Ὁ. εἴη ὄφελος] ὄφελος εἴη Α.Ο. στρατηγίᾳ 0).Ἐ. Βίοῦν. εὑ- 
ριμένας 10. εἰρημένας Ἀπ ΟΟΙ͂ΤῈ 5... Ἐ. τὸν πόλεμον ἈΝ. μοι ΟΥῊ. 
5000. μικρόν τι] κατὰ μικρόν τι Α., ΟἸΏ1850 ὅτι. μικρὸν 1). κατὰ “μικρὸν Ι.. 
εἴη ῬΡοϑί στρατηγίας υβύγων, ΝΜ. 
ἀνδράσι ν. εἶναι 10. 
ἤκουον Ε. 5. ν.Υ. 
Ά. 7.0: καὶ] τε καὶ 

14. τέχνας] Ε5] βουὶ ροίαϊξ αὖ Ροβί 
Πος ΠΠΘΙΙὈΤΙΤΩ ἸΠίΘΓΟΙ ἀοΥἹ [8]6, τί δ᾽ 
ἄνευ τοῦ πρόθυμον εἶναι, τ 6ΘΧ 8. 12, 
10. 26 ςο]]ορὶ Ῥορρο, ποῇ ἀεδβαηΐ 
ὑδιηθῃ ΘΧΘΙΠΡ]8 51Π11}15 ΒΟΥ Ρ ΓΟ τ 1ἢ- 
ΟΌΓΙδ, 46 αὰὰ Εγποβίαβ 6 ργαΐα πο- 
δ᾽ ρεπῖϊα οταίοπΐβ Οραβο. ΡΒΠ]ΟΪορ. 
Ρ. 131 δα. δ]0. σοηία] ᾿ρϑῖπθ. ἸοσΠη 
Χρη, (ὐοτηπηθηΐ. 3,1, 4, ὍΌῚ ἴῃ ὈΓΙΟΥΪ 
ΟΟΤΩΡΔΓΔΕ]ΟΠ 8 Ραγίθ ΡΟΠΙΓαΡ οἰ Πατὶδία 
4 ἴῃ σΟΠΐΡαυα οτηϊ  ϊ{πιγ, οἵ 616 ΠῚ 
Μαυκίδπάιιβ Ἰαοιιποϑῦτη ραίανογαί 

πυνθάνεσθαι Ώ. 
τω (816) αο]οί Ἀ. 

ἐπερωμένου δέ μου 1). ἐπηρόμην ὅίοὈ. 
15. δὴ συνῆν τούτοις ἐγὼ Ὁ. 

ἤμελλεν 10. ὑμῖν α. (ΠΟΥ. 

Μάαχῖμη ΤΥ [2158. 10, 9, Ρ. 134 6. 
ΒοΙΒΚ. 

τὰ τακτικὰ] Οὐπί. 5. 452; 8. 5, Τῇ. 
(ὐοτημηθπί. 3, τ, 6: Τὰ τακτικὰ πολ- 
λοστὸν μέρος ἐστὶ στρατηγίας. [πῆ- 
ΤΏΔΤη ΟἿΟῚ τοδὶ τη] 715 ῬΥΓΘΠη, ({π|86 
ΠΟΟῚΘ ΘΧΘΥΘΘΉΟΙ5. τα] 5 Δα] ο ΌΓ, 
Δηϊπηἀνονίπιηί δαϊΐογοβ Τ το. δουρί. 
ΤΩ]]10. νΟ]. 2, Ρ. 242. 

15. ὑπάρχον) ὃ᾽ ἴῃ Ρῥτγοτηρίιμ δββθί. 
ΖΕΓΌΝ. Οὐοηΐ. δα 8, 8, 2ο. Ξ(ΗΝ. 



ὅδ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΕῚ 

πόλεις αἱ χρήζουσαι ὑγιαίνειν ἰατροὺς αἱροῦνται καὶ οἱ 
στρατηγοὶ τῶν στρατιωτῶν ἕνεκεν "ἰατροὺς “ἐξάγουσιν, 
οὕτω καὶ ἐγὼ ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει τούτῳ ἐγενόμην, εὐθὺς 
τούτου ἐπεμελήθην, καὶ οἶμαι, ἔφη, ὦ πάτερ, πάνυ ἱκανοὺς 

16 τὴν ἰατρικὴν τέχνην ἕξειν μετ΄. ἐμαυτοῦ ἄνδρας. πρὸς [12] 
ταῦτα δὴ ὁ πατὴρ εἶπεν, ᾿Αλλ᾽, ὦ παῖ, ἔφη, οὗτοι μὲν οὖς 
λέγεις, ὥσπερ ἱματίων ῥαγέντων εἰσί τινες ἠπηταὶ, οὕτω 
καὶ οἱ ἰατροὶ, ὅταν τινὲς νοσήσωσι, τότε ἰῶνται τούτους" 
σοὶ δὲ τούτου ̓ μεγαλοπρεπεστέρα ἐ ἔσται ἡ τῆς ὑγιείας ἐπι- 
μέλεια: τὸ γὰρ ἀρχὴν μὴ κάμνειν τὸ στράτευμα, τούτου 
σοι δεῖ μέλειν. Καὶ τίνα δὴ ἐγὼ, ἐφη, ὦ πάτερ, ὁδὸν ἰὼν 
τοῦτο πράττειν ἱκανὸς ἔσομαι; Ἣν μὲν δήπου χρόνον 
τινὰ μέλλῃς ἐν τῷ αὐτῷ μένειν, ὑγιεινοῦ πρῶτον δεῖ στρα- 
τοπέδου μὴ ἀμελῆσαι" τούτου δὲ οὐκ ἂν ἁμάρτοις, ἐάνπερ 
μελήσῃ σοι. καὶ γὰρ λέγοντες οὐδὲν παύονται οἱ ἄνθρωποι 
περί τε τῶν νοσηρῶν χωρίων καὶ περὶ τῶν ὑγιεινῶν" μάρ- 
τυρες δὲ σαφεῖς ἑκατέροις αὐτῶν παρίστανται τά τε σώ- 
ματα καὶ τὰ χρώματα. ἔπειτα δὲ οὐ τὰ χωρία μόνον. ἀρκεῖ 
σκέψασθαι, ἀλλὰ “μνήσθητι σὺ πῶς πειρᾷ σαυτοῦ ἐπιμέ- 

17 λεσθαι ὅπως ὑγιαίνῃς. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Πρῶτον μὲν νη [14] 
Δία πειρῶμαι μηδέποτε ὑπερεμπίμπλασθαι' δύσφορον γάρ' 
ἔπειτα δὲ ἐκπονῶ τὰ εἰσιόντα οὕτω γάρ μοι δοκεῖ ἥ τε 

πόλεις] αἱ πόλεις Ὁ). ἕνεκα Ἐ., 5688 αἴ α ΨΙΔΘΥῚ ΡοΒϑιῦ 1᾿ Ἰἰαγἃ. τοῦ- 
Το ΝΣ οἴομαι Ὧ: ἄνδρας ἔ ἜΧΕΙΝ μετ᾽ ἐμαυτοῦ ΠῚ ἐμαυτοῦ] ἐ ἐμοῦ τοὺς 

Ι,. ἃ οοΥἿ. ἐμοῦ Ἀ. 16. τοῦτο εἶπεν] ἔφη Α.α. μὲνοὺς] 
οὺς μὲν. ἠπηταὶ) ἁ ἀκεσταὶ 1). Βτατη. ΕΚ, Δπ, Ὁ. 564, 15: ῥάπται 5. ν. "- 
νοσῶσι Ἀ. σοὶ] σὺ Δ. Β., ΡΙ. τὸ] ὥστε 1). τοῦ Ἀ. ἀρχὴν] τὴν ἀρχὴν Ἀ. 
δὴ] δ᾽ Α.6.Β. ἐγὼ οπι. }). Ροβί ἔφη Ἦ., 564 Οὔτ β α ΒΌΡΕΓ τπ[ΓατηΠ 16. 
ἂν 1)... δεῖ πρῶτον 1). ἐάνπερ Ἰὰ. ἄνπερ Ἀ. ἴ ἅπερ 1)., Ἰηβοτίο, πιὸ ν]ἀθίπιγ, 
ν Ῥοϑῖ α. μέλῃ 1).(.., ϊο φυϊάθπι ΡΥ. μελή; ΠΟΥ. μέλη, τ μελήσοι [ ΥῚ ῬΤῸ 
μέλη σοι. σοι ἴῃ 11. ἢ. οἱ οἴα. ἃ .α. νοσωδῶν Ἀ. περὶ οτῃ. Ἀ. καὶ 
μάρτυρες δὲ 1). ἀρκέσει 1). ἀλλὰ μνήσθητι πῶς πειρᾷ ἐπιμελεῖσθαι σε- 
αὐτοῦ ὅπως ὑγιαίνεις 1). ἀλλὰ μνήσθητι σὺ (α. τηρ. τ., 4] ἀλλὰ μνησθῆναι τό 
σοι πῶς ἴῃ ἰοχία. ἀλλὰ μνησθῆναι ἔτι σοι πῶς Δ. οὖ ΟἸΉ1580 ἔτι σοι Ἀ. [ΔΌΥ] 
ἐπιμελεῖσθαι. 17. πειρῶμαι νὴ δία 1). ὑπερεμπίμπλασθαι 1).(ἀ. ΘΟΥΤ. 
8]. πὴ.» 48] ΗΓ. ἔογίαββα ὑπερμπλασθαι, ἴῃ 400 ε ρμοβῦ ρ δηρστιδίθ ΒΘ  ΘΟΥΓ.;, 
με ἀἰτηϊ ἀἰατη π᾿ 6βύ ἃ ΡΓ. 1ἢ., δΙίθσα ρᾶγβ Πἰύθγοο οὕ ἐμπλα ἃ ΟΥ̓. [ουΐαββ8 ΡΤῸ 
πλάσθαι 1)]αύππι εὐ σθαι 5.ν. ἀπ πεβεβα ἐπλάιοθαι Ι,.ἢν. ὑπερπίμπλασθαι Α. 

ἰατροὺς] 1)6 τηρα οὶ ἴῃ Θχοσοῖίτι 
οομΐ. Απᾶῦ. 2, 4. 80, Βεὶρ. [μας6α. 
15,7. 

ἡπηταὶ] ΚΝ. Ἠεπιβί. δα ΤΟΙ. Ρ. 26. 
16. ἀρχὴν] τὴν ἀθοδύ οἴϊατη (ὑοην. 1, 

ΤΕ ΔΠ6Βὺ ΒΆΡΓΒΎ, 2; 2: ΑΒΘΌ. 7: 29; 
(ΠΏ. 2,11; 8, 2, ΒΟῊΝ, 

Τ7. ὑπερεμπίμπλασθαι] (ὐΟπροΒ,Ι 
ὑπερπίμπλασθαι Θχοτηρῖα ὥΟΡΟΟ]]8 
Δ]ΠΟΓ Πα 118 ΔΗ ΓΙΑ Έ]ΟΤΊΤη, Ρα 6. αἰατιθ 
ΔΙῦοσ 5, 410 ΤΘΟΘΏΨΟΤΕΒ. Τ]ΔΡῚΒ τιτιη- 
ὕαγ, ν. ἴῃ ΤΠ65. δίθρῃ. 1)6 ἀἀρ]1οὶ μ 
ν. δα 4, 2, 41. (ὐοηΐ. απΐθιῃ οὔτ ἢ15 
ΟΟἸτηθηΐ. 1, 2; 4. 



ἘΠῚ. ΟΕ δ9 

ὑγίεια μᾶλλον παραμένειν καὶ ἰσχὺς προσγενέσθαι. Οὕτω 
τοίνυν, ἔφη, ὦ παῖ, τῶν ἄλλων δεῖ ἐπιμέλεσθαι. Ἢ καὶ 
σχολὴ ἔσται, ἐφη, ὦ πάτερ, σωμασκεῖν τοῖς στρατιώταις; ; 
Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὃ πατὴρ, οὐ μόνον γε, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη. 
δεῖ γὰρ δήπου στρατιᾶν, εἰ μέλλει πράξειν τὰ δέοντα, μη- 
δέποτε παύεσθαι ἢ τοῖς πολεμίοις, κακὰ πορσύνουσαν ἢ 
ἑαυτῇ ἀγαθά: ὡς χαλεπὸν μὲν καὶ ἕνα ἄνθρωπον ἀργὸν 

Α δ »»Ψ»Ψ, νὰ Ψ -» "; σ 
τρέφεσθαι, πολυ δ᾽ ἐτι χαλεπώτερον, ὦ παΐ, οἶκον ὅλον, 

᾽’ Ἁ 7 Ν Ἂς Ἄ - ν᾽ 

πάντων δὲ χαλεπώτατον στρατιὰν ἀργὸν τρέφειν. πλεῖστα 
Ν Ν “- ,ὔ ς Ἄ 

τε γὰρ τὰ ἐσθίοντα ἐν στρατιᾷ καὶ ἀπ᾽ ἐλαχίστων ὁρμω- 
᾿ - Ἂ ΄ 7 ΄, Ψ »ῸᾺ 7 

μενα καὶ οἷς ἂν λάβῃ δαψιλέστατα χρώμενα, ὥστε οὐδέ- 
“ ὦ ΄ ᾽ Χ ,, 53 74 

τϑποτε ἀργεῖν δεήσει αστρατιᾶν. Λέγεις σὺ, ἐφη. ὦ πάτερ, 
ε 3 Ν ἄν, Ὁ 5 ῸΝΝ “- 5» “- ϑννΝ 2 

ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὥσπερ οὐδὲ γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδεν ὀφελος, 
σ » Ά ΄. » ΄ 3 Ἁ ΒΩ 53 ἊΝ Ἂ 

οὕτως οὐδὲ στρατηγοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὀφελος εἰναι. Τὸν δέ 
γε ἐργάτην στρατηγὸν ἐγὼ, ἔφη; ἀναδέχομαι, ἢν μή τις 
θεὸς βλάπτῃ, ἅμα καὶ τἀπιτήδεια μάλιστα ἔχοντας τοὺς 
στρατιώτας ἀποδείξειν καὶ τὰ σώματα ἄριστα ἔχοντας 

4 3 Ν 7 57 Γ᾿ ΄ι 

παρασκευάσειν. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη, τὸ γε μελετᾶσθαι 

[15] 

ὑγία Τ,. ΤΥ.» αὖ ἴῃ τηρ΄.. α. ὠφέλιμον πρὸς τὴν ὑγίαν οὐ 5.ν. ε. ιδ 4 νοθὰ 
Μ. δαα!ϊῦ ροβύ μνησθῆναι τι σοι. ἣἥ τε] εἴτε Α. ἰσχυρὸς Α.α. ΡΥ. προσ- 
γίγνεσθαι Ὁ. τοίνυν δὴ 1). δεῖ] δὴ [). ργΥ. ΤΔΡ1] ἐπιμελεῖσθαι. ἔφη, ὦ 
πάτερ, ἔσται [). ἔσται, ὦ πάτερ, ἔφη ἰ᾿. εἴ ΟΠ11580 ἔσται 1ῃ. [0110 ΘΧΟΘΙΡΓΟΥ ΤΩ 
εχ Οὐτορ. δεῖ--- 56. το. διασώζειν 5100. ΕἸ. 48, 72. μήποτε 1). δ:οὈ. 
ἑαυτοῖς 1). οἱ ἢ 5.ν. αὑτοῖς Θίοῦ. δέ τι ἃ. δέ τοι Ἀ. ὦ παῖ χαλ. ὅ΄ο". 
στρατειὰν Α. ἀργὴν τα. σον ΒΕ: ΟΡ. σημείωσαι περὶ ἀργίας (.. τηρ. 
τε οἵη. ἢ. τὰ ἐσθ. ἐν στρατιᾷ] ἐσθίει στρατιὰ ὥῖοὈ. οὔποτε Α.α. χρω- 
μένη ἾἼϊπο. 5100. δεήσει προσήκει 1).(. τηρ΄. τ. Β. ἀργεῖν Ροβί στρα- 
τιάν α. δΟΌ. 18. ὡς ἐμοὶ] Ἰην ΙΕ α. Μ. ὥσπερ] ὅτι περὶ Ἀ. ὅτι 
περ ὡς α. ὅπερ ὡς ἴ,. ΡΙ." ὅτιπερ ὡς (ΟΙΤ. ὅτιπερ Ἀ,., 4] τι 8. Υ.. αἵ Βο]6, 

ἀργοῦ ομ. Δ.Β.Ὁ.. 5.ν.Γ. 
τὸν δὲ στρατηγὸν ἐργάτην ἔγωγε ἔφη 0. 

ἔφη δῃΐθ ἕκαστα 1). δύο. 

ὥσπερ ΕἸΒΟΏΘΓΙΒ. 
τῆσο Υ, ἀργοῦ] ἀργοῦντος Α.Β. 
ΤΑΡτῚ τὰ ἐπιτήδεια. 

πορσύνουσαν] ἴὔδατα νοορΔθ]}} ροε- 
11Οἱ ὨΙΟ οὖ 81}101 ποίαν! ΗΠ Ορ θη 685 
Ἄν αἷς. ᾿ιποίϊ. νῸ].. 2, Ρ..202, 17. 

πλεῖστα] ἩδΙπαοτῆτΒ: ἃ ραιιοδ8ῖ- 
ηνὴδ οΥαἰλιηιίι", 1. 6. ἡηυϊέϊο διέ ραιτιοῖδ- 
δἴην5 οοῃξοηὶ ; πιο ηιικδοιηφιθ αοοὶ- 
»ϊιμιΐ, 15 τὐξυννξιν δύηι6 οὐἰΐα ραγϑδιηιοηῖα. 
Τηΐνα 2, 3, ὃ, Οὐτὰβ 84 ΘΟΙΏΙΗ]Π] ΟΠ 68: 
Ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἴσου νῦν ὁρ- 
μᾶσθαι πάντας εἰς τὸ ἀγωνίζεσθαι" τ] 
4Ὧ6 Ῥδγὶ νιὐδαΐα Ἰηβίγαο 8 οὐ ΟΧΘΓΟΙ815 
αἸοῖταν. Νοη δαιηοάμσμη 51Π|}16. οϑί 
μος ἹῬΠαογαϊάθατῃ 1, 143 : Τὰ δὲ ἡ ἡμέ- 
τερα τούτων τε---ἀπηλλάχθαι δοκεῖ καὶ 
ἄλλα οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. 
864 ΒΘΠΩΪ Πα ΠῚ δϑ ᾳυοά ΒΘΟΘΙΓΟΓ (80. 
144: Οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν ὑποστάντες 

ὅτι 
οὕτως- οὐδὲν ὄφελος σ. 

Μήδους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώ- 
μενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλείπον-- 
τες ---τόν τε βάρβαρον ἀπεώσαντο. 
γευβῖο παροὺ φμαπφιαην α ἑαη δ η6- 
φιαηιαην ἐη5 ΟΥ̓δὶ Θὲ ργΟρΥο5ϑὶ ϑιμιΐ. 
Βδοῖμαβ ϑομο]οη οὐκ ἀπὸ τοσαύτης 
παρασκευῆς, ἀλλὰ ἐλάττονος, ἐαηἐϊδ οο0- 
»ῦϊ5 ποι ἡμδίγιιοίί. [Ιΐδαπο ἢ. 1. ᾿ηΐοτγ- 
ῬΓΘίδΙῚ τ8]}1Π0: εὐ τέ φινδαιιδ ημηηνδ5 
ἐηδίγιοέιι5 οορτ5 αὐ δοίζιην σογθηαιην 
οῳϊογὶΐ, ἐέα φιιοοιηψιθ ασοορογὶέ αοἴηα!θ, 
ἰαγρίδϑίηιθ δὲ δἴηιθ αἱΐα ραγϑδιηιοηλα εἰ{ϊ- 
ἔμ" οἱ δγεϊέιν. ΒΟῊΝ. 

18. ἄριστα) τοῖν τὖ χεῖρον 2,1, 
15. εὐ (ἴοοη. 21, 7; οἱ ἂν ἄριστα τὸ 
σῶμα ἔχωσι. 



60 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ἹΝΒΊΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

ἕκαστα τῶν πολεμικῶν ἔργων, ἀγῶνας. ἄν τίς μοι δοκεῖ, 
ἔφη; ὦ πάτερ, προειπὼν ἑκάστοις καὶ ἄθλα “προτιθεὶς μά- 
λιστα ποιεῖν εὖ ἀσκεῖσθαι ἕ ἕκαστα, ὥστε ὁπότε δέοιτο ἐ ἔχειν 
ἂν παρεσκευασμένοις χρῆσθαι. Κάλλιστα λέγεις, ἐφη: 
8. ΄ι “ Ἁ , “4 ΒΝ Ω͂ Ν Ἄ, 

ὦ παῖ τοῦτο γὰρ ποιῆσας, σάφ ἰσθι, ὡσπερ χοροὺς τὰς 
Ψ, Ν ν ΄ Υ, 

τάξεις ἀεὶ τὰ προσήκοντα μελετώσας θεάσει. 
᾿Αλλὰ μὴν; ὁ Κῦρος ἐφη, εἴς γε τὸ “προθυμίαν ἐμβα- [16] 

λεῖν στρατιώταις οὐδέν μοι δοκεῖ ἱκανώτερον εἶναι ἢ τὸ 
δύνασθαι ἐλπίδας ἀγαθὰς ἐμποιεῖν ἀνθρώποις. ᾿Αλλ᾽, 
ἔφη, ὦ παῖ, τοῦτό γε τοιοῦτόν ἐστιν οἷόνπερ εἴ τις κύνας 
ἐν θήρᾳ ἀνακαλοῖτο ἀεὶ τῇ κλήσει ἧπερ ὅταν τὸ θηρίον 
ὁρᾷ. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον προθύμως εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἔχει ὑπα- 

τ Λ ἊΝ Ν ΄ Ψ 3, ΟΝ “-“ ἠδ᾽ 

κουούσας" ἢν δὲ πολλάκις ψεύδηται αὑτας, τελευτῶσαι οὐ 
, ΄ «ς “- “-“ “ [νά Ν Ν 

ὁπόταν ἀληθῶς ὁρῶν καλῇ πείθονται αὐτῷ. οὕτω καὶ τὸ 
Ν “ » “ Ἵ Ἐὰν ΄ ΄ “ 

περὶ τῶν ἐλπίδων ἔχει: ἢν πολλάκις προσδοκίας ἀγαθῶν 
Χ Ψ, “- 5 ε ω Ε] 

ἐμβαλὼν ψεύδηταί τις, τελευτῶν οὐδ᾽ ὁπόταν ἀληθεῖς ἐλ- 
᾿ ᾿ « “- Ψ φ » Ν ω Ν 

πίδας λέγῃ ὁ τοιοῦτος πείθειν δύναται. ἀλλα τοῦ μεν 
αὐτὸν λέγειν ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη φείδεσθαι δεῖ, ὦ παῖ, 

΄, 

ἄλλοι δ᾽ ἐνετοὶ λέγοντες ταῦτ᾽ ἂν διαπράττοιεν. τὴν δ᾽ 
αὑτοῦ παρακέλευσιν εἰς τοὺς μεγίστους κινδύνους δεῖ ὡς 

ΤΩ 

ἀγῶνα ΔΑ. ἀγῶνας ἃ. οοΥν. Β.., Π). ἴῃ Τᾶ5,, 566 αὖ ΡΥ. αποαπθ ἴα ΠΡυ1556 
νἹαἀρθαίαγ, 5.Ο0Ὁ. τις] τινας Ὁ. Ο. οὐδὲν τ, δοκῇ δΥ ἔφη οτη. 
10. 5100. προστιθεὶς 1). μάλιστ᾽ ἂν Ὁ. μάλιστα ἃ ἂν Ἰ. ἂν ΘΛΕΙ ΤΕ. 
εὖ οτὰ. 1). 5΄ἴοὉ. τὴ 11. ΚΗ... ὥστε ἕκαστα ἃ.α.ΆΒ. 
λέγεις 1). τηρ΄. Τ΄. θεάσει Β. ρνε. 1). θεάσῃ Ἀ. 

411 ΡΥ. ζογίαββϑ δεῖ. 
ἔφηισ 1)., αὖ βιιργα ἔφη. 

απ: 10. ἔφη ὁ κῦρος 1). ὅἴτοὈ. εἴς οτη. 1). ΒίοὈ. γε ϑίερμδμπαβ. 
ΤΌ] τε. τὸ] τό τε 1). ϑ[ο}. ἐμβάλλειν 10. ἀγαθὰς οτη. Δ. 864. . 
α. τηρ΄. τ. 5'[00. ἀλλ᾽] ἀλλὰ μὴν 1). 5΄ΓοὉὈ. θήραις ). ἢ] εἴ Αἱ 3. 
1η Υὰ5. οἵᾳ ΘΟ). εὖ μὴ. ἢ). ῬΥ: ΒΟΌ. ὑπακοῦσαι τελευτώ- 
σας Δ.Ο. τελευτῶσι, 5εα αι 5.ν., Ββ. τὸ περὶ ).Β. Θ0Ρ. περὶ Αὐσι ἐμ- 
βάλων Α. ἐμβάλλων ἃ. 510}. εἰλδυξῶν ἀαὰ. Ὠ.6. πὰρ. τ. 505. οἴ ἈΠ Π: 
ὁπόταν] ὁπότε ὅἴοὈ. Α. λέγει 1,. δῖον". Δ. φείδεσθαι] εἴργεσθαι α.Μ., 
ΘΟΥΤ. αΐθγατιθ τὴρ. εἴργασθαι Α. δεῖ] εἴ ἴῃ 1π|. οἵ ταβ. . ρυ. ἔοτί. δή. 
ἄλλοι---ἃν οτη. ὅ΄΄ΓΟὈ. ἐνετοὶ] αἴνεται ἃ... ΡΥ. αἱνέται Β. ἐνίοτε Ὠ,.Ὁ. ΠΟΥ. 
οἵ. Η.Ν. ταῦτ᾽ ταῦτ᾽ Α.α.Β. ταῦτ᾽ ἴ,. τοῦτο 10. ἂν δ.] ὃ. ἂν Ὁ. 
αὑτοῦ Ἰὰ. αὐτοῦ Α.α. 5΄ον. ἑαυτοῦ Ὁ. παρόρμησιν Ὠ. 50). δεῖ] 
ἀεὶ 10. 

εὖ ἀσκεῖσθαι) Ῥογδριοιυαι]5. σταίϊα 
Π15 τρί αν ργεθορθη8 τὸ μελετᾶσθαι, 
ἘΠῚ ΒΙΠ1116 δἃ τ, 1. τ, οο]15 8, ΑἸΤΕΙ͂ 
Ροβί τό γε σοηϑύγιοο νυ] 5. 20. 

ὥσπερ χοροὺς] Οὐηΐ, 5, 4, 70; 
(ὐτηπιθηΐ. 53; 4,.2, 4: Ε, 6. εἰ αῇποΐ, 
δα. ατΙο. δογιρύῦ. τη]}1[. νοὶ. 5. 8: 200. 

ἕκαστα ΘΟ] αΠρ ΘΠ πιπ] ΟΠ παρε- 
σκευασμένοις [ογοῖ, ΠἸΒ] ΠΙᾺ] 11ΠῈ ΡΓδ6- 
βίαγοί {ΥΔηΒροβιθαμη δηΐα ὥστε. 

10. ἀνακαλοῖτο] (πῇ. Ογπερ,. 6, 175. 

ΖΕΌΝ. 
ἐλπίδας λέγῃ) Ἐξαάοιη Ἰοοιῦο Απα. 

τ 2, απ 
φείδεσθαι] ὅϊς Η. τ, 7.1, 24: ᾿Εὰν 

σωφρονῆτε, τοῦ ἀκολουθεῖν ὅποι ἄν τις 
παρακαλῇ φείσεσθε. ΔΕΤΙΝ. 

ἐνετοὶ] Δ᾽ ΟΟΔθ]11ΠῚ 5] 116 1π αἰ- 
νετῶς ἀδοργανδίττη γα] θέϊαπη Δ ΠΔὉ. 
ἡ; 4τ. 

παρακέλευσιν] Παρόρμησις ΗἰἸΡ- 
ῬΆγΟΠ. α, 25. ΒΟῊΝ 



ΕΠΒΕῚΤ ΟΑΡΥΚΧΕΙ ΟἹ 

’ 7 3 ἃ Ν Ν 75 

μάλιστα ἐν πίστει διασώζειν. Αλλὰ ναὶ μὰ τὸν Δί ἣ 

ἐφη ὁ ὁ Κῦρος, καλῶς μοι; ὦ πάτερ, δοκεῖς λέγειν, καὶ ἐμοὶ 
“οὕτως ἥδιον. τό γε μὴν πειθομένους παρέχεσθαι τοὺς [17] 

21 

στρατιώτας, οὐκ ἀπείρως μοι δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ᾽ 
σὺ γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείθε- 

» ͵7ὔ 527 ΄“- ’ 7 Ν 

σθαι ἀναγκάζων" ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις παρέδωκας, καὶ 
α 3 κ -- , »..» κ 7 

ἐκεῖνοι αὖ ταὐτὸ τοῦτο ἔπραττον᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐν τοῖς ἐφήβοις 
ΤᾺ ,ὔ σι - . “- 7 

ἦμεν, ὁ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπεμέλετο" καὶ 
ε ΤᾺ ως; “ ε ςῳ ἴω 7 ᾽7ὔ 

οἱ νόμοι δέ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα 
7ὔὕ ,ὔὕ ὕ ΄“. 

διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. καὶ τοίνυν κατανοῶν 
. 7 σι ἴω ἴω 'Σ ἐφ 7 

περὶ τούτων ἐν πᾶσιν ὁρᾶν μοι δοκῶ τὸ προτρέπον πεί- 
᾿; Ἃ Ἂ Ν Ἁ ᾿ ΄ 

θεσθαι μάλιστα ὃν τὸ τὸν μὲν πειθόμενον ἐπαινεῖν καὶ τι- 
΄- Ν Ἁ ΕῚ “- 5 Ὺ ἊΝ ’΄ ἣΝ 

μᾶν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα ἀτιμάζειν τε καὶ κολάζειν. Καὶ 
’ ᾿, δ "4 53 “- ξ ’ 

ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ ἕπεσθαι αὕτη, ὦ παῖ, ἡ ὁδὸς ἐστιν" 
δς ὮΝ δ ᾿Ν 7, απ Ψ το , " 
ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖττον τούτου πολὺ τὸ ἑκόντας πείθεσθαι ἀλλη 
» Ἂ 

ἐστὶ συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ συμ- 
φέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἰναι; τούτῳ οἱ 
ἄνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται. γνοίης δ᾽ ἂν ὅτι τοῦθ᾽ 

΄ νὰ » ΕΒ ΄“-“ ἣν Ν Α 3 ΄“ ᾽ὔ 

οὕτως ἐχει ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς καμ- 
ΤΩ δ 4 ὔ Ἁ ΄- 

νουσιν, ὡς προθύμως τοὺς ἐπιτάξοντας ὅ τι χρὴ ποιεῖν 
΄- Ὁ .9 ’ὔ Ἁ ε - Ἄ 

καλοῦσι" καὶ ἐν θαλάττῃ δὲ ὡς προθύμως τοῖς κυβερνη- 
’, Ζ ΕΝ 

ταις οἱ συμπλέοντες πείθονται" καὶ οὕς γ᾽ ἂν νομίσωσί 
᾿ ἘΝῚ σὲρν ε Χ 4 0» ς 5 “- 5} 

τινες βέλτιον αὑτῶν ὁδους εἰδέναι, ὡς ἰσχυρῶς τούτων οὐδ 

ὦ πάτερ καλῶς μοι Α.ΒΒ. ὦ πάτερ καὶ καλῶς μοι Ὁ. 20. τοῦ 10. οοΥΥ. Β. 
παρέχεσθαι) δεικνύειν 5. ν. Ἦ. αὐτοῦ ΟΠ. . σὺ) σύ τε 1).Κ. σαυ- 
τῷ] αὐτὸν 1). σοὶ ἈΠ... σΟΥΓ. αὖ ταὐτὸ τοῦτο] αὐταυτὸ τοῦτο 1)., 566 ΒΙΡΟΓ 
Δἰθθγτη α οἴ υ 68ᾶ., αὖ νἹἀθύατ, ἸΏΔΠιι ΤΟ. αὖ ροϑί ἐκεῖνοι δαά. ΒΟ. 5.γν. τ᾿ 
οἵη. Α., 401 ΟΠ]Π68 τὸ αὐτό. ἐπεὶ δ᾽] ἔπειτα ὡς Ὁ). ἄρχων] ἡμῶν 844. Ὦ. 
τοῦ οτη. 1). ΤΑΠ τὶ ἐπεμελεῖτο. νόμοι---- 8.21. συμπλ. πείθονται δΙῖῇῖοὈ. ΕἸ. 
48,74. οἱ πολλοὶ---δοκοῦσί μοι Ὁ). δύο ἴῃ 110. Β.., ργ. ΠΘΒΟΙΟ ΔῊ δὴ ὁ. μάλ- 
λιστα Α. ἅπασιν 1). μὲν οἴη. Α.Ὁ.Ά. καὶ] τε καὶ Ὁ. 21. ἔπε- 
σθαι] πείθεσθαι 1).(. τηρ. τ. ἔφη αὕτη 9. πολὺ κρεῖττον τούτου 1).. βεᾶ υ 
ὉΠ ταττὴ 1ῃ ταβ. ἑκόντα 1). 5[00. συντ.] ὁδὸν Δα. 10. τὰ συμφέροντα 
αὐτοῖς 1). εὐ 4] ἑαυτοῖς ΘίοὈ. αὐτοῖς οἰϊαιη π. αὐτῶν Ἐ,. τούτῳ] τοῦτο Α. 
τοῦθ᾽) τούτω 1). ὈΓ.; ὦ ἴῃ ο πηχύδη8. - γ᾽] δ᾽ Β. νομίζωσι 1). ἑαυτῶν }Ὁ. 
αὐτῶν Α.Ο.Ε. τούτου Α.ἃα 

20. ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι] (οηΐ. ΑΠΔΡ. 1, 23, 6, Οὐτητηθπηΐ. 2, 2, ΤΙ, 
ΒεΙρ. [,86. 8, 2. ΖΕΌΝ. 41115 δἰΐουασα οὐ ὐθηΐθιι8, γθοῖθ, αἱ 

κατανοῶν περὶ τούτων] ὅ1ο ῬΟΙ]ΥΌ. 2, νἱάεοίατ. 
15. 4. ὟΥὺ. ΤΏ 68. Βιδρῇ. οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι] ΘιρηιΠοδηίιβ 

21. ἕπεσθαι] (ὑπτη πείθεσθαι Ρε6᾽- νυθαπι Ροβαϊδ ΡΓῸ 60 αυοὰ δα ἰσχυρῶς 
τηπΐδύιιπη δἰϊδτη (Εςοη. 4,19. ΖΕΌΝ, δρροβίζαγιιβ ογαΐ ἔχονται. 
Επ ἈΌῚ αὐραπηαθθ εδὶ ἴῃ ΠΟΠΉ1118 

[18] 



0φ ΧΕΝΟΡΗΟΝΊΤῚΙΒ ἹΝΒΊῚΤ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

5» ,ὔ 527 . δ 5) γ ,ὔ 

ἀπολείπεσθαι ἐθέλουσιν: ὅταν δὲ οἴωνται πειθόμενοι κακὸν 
“ 27 “ “ 527 35, 2, 

τι λήψεσθαι, οὔτε ζημίαις πάνυ τι ἐθέλουσιν εἴκειν οὔτε 
Ζ ᾽ Ἁ Ν. “- σ΄ ΄- “ 

δώροις ἐπαίρεσθαι. οὐδὲ γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κακῷ 
Ἑ Ἂ » Ἂς 4 

22 ἑκὼν οὐδεὶς λαμβάνει. Λέγεις σὺ, ἐφη, ὦ πάτερ, εἰς τὸ [109] 
πειθομένους ἔχειν οὐδὲν εἶναι ἀνυσιμώτερον τοῦ φρονιμώ- 
τερον δοκεῖν εἶναι τῶν ἀρχομένων. Λέγω γὰρ οὖν, ἐφη. 
Καὶ πῶς δή τις ἂν, ὦ πάτερ, τοιαύτην δόξαν τάχιστα 
περὶ αὑτοῦ παρασχέσθαι δύναιτο: : Οὐκ ἔστιν, ἔφη; ὠ 

παῖ, συντομωτέρα ὁδὸς περὶ ὧν βούλει δοκεῖν φρόνιμος 
εἶναι ἢ τὸ γενέσθαι περὶ τούτων φρόνιμον. καθ᾽ ἐν δ᾽ 
ἕκαστον σκοπῶν γνώσει ὅτι ἀληθῆ λέγω. ἢν γὰρ βούλῃ 

μὴ ὧν ἀγαθὸς γεωργὸς δοκεῖν εἶναι ἀγαθὸς, ἢ ἱππεὺς ἢ 
3 Ν ΩΝ Ε χ Ἂ 5, ἃ. ὁ “- 5 , ΄ ’ Ἃ 

ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἀλλ᾽ ὁτιοῦν, ἐννόει πόσα σε δέοι ἂν 
ἴω σι ἴω ν οΥ 3 “- 

μηχανᾶσθαι τοῦ δοκεῖν ἕνεκα. καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν 
7] Χ “4 ͵ 7 ἣν Ν Ν 

τέ σε πολλοὺς, ὅπως δόξαν λάβοις, καὶ κατασκευὰς καλὰς 
ΘΜ, δὶ οὗ “ 7 “), " μν 5 ΩΝ 
ἐφ ἑκάστῳ αὐτῶν κτήσαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηκὼς εἴης ἂν 

᾽ν 3 ᾿ἐ “Ψ “ὔ “ 7 » ’ὔ’ ΩΝ 

και ὀλίγῳ ὕστερον, ὁπου πειραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν 
Ἀ » 7 Ν “ 23 προσέτι καὶ ἀλαζὼν φαίνοιο. Φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συν- 

᾽ Ἕ ΄- 3, “- 5) ΄ “ 

οἰσειν «μέλλοντος. πῶς ἄν τις τῷ ὄντι γένοιτο: Δῆλον, 

ἔφη; ὦ παῖ, ὅτι ὅσα μὲν ἔστι μαθόντα εἰδέναι, μαθὼν ὁ ἂν, 
ὥσπερ τὰ τακτικὰ ἔμαθες: ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε ᾿μαθητὰ 
οὔτε προορατὰ ἀνθρωπίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν παρὰ 

“ 7 3, Ἂ ", 7 

θεῶν πυνθανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων ἂν εἴης" ὃ τι 
Ἁ ἧς ΟΝ “ 3 7 Ἂ ὄ 

δὲ γνοίης βέλτιον ὃν πραχθῆναι, ἐπιμελόμενος ἂν τού- 
«ς Ἂ εἶ Ἄ, » 7 - Δ ’ὔ 

του ὡς ἂν πραχθείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπιμέλεσθαι οὗ ἂν δέῃ 

θέλουσιν Δ.α. ὁπόταν 1). ὅταν---ἐθέλουσιν (516) [.. τηρ'. 8]. τη. οἴον- 
ται Α.Β. τι τοῦ Πα ῬΥ. τὰ δῶρα 1). ἐπέρεσθαι (α΄. ργ., αἱ ναοί. 
ἑαυτοῦ 1).(ὰ. οοτν. αὐτοῦ Α.Ε. ργ. 22. σὺ] ἔφη ααά. Ὁ. σ. τη. Γ΄. Ῥοϑύ 
πάτερ ἈΝ. ἀνυτικώτερον 1). δοκεῖ (Ὁ. ῬΓ. ΟἿ. 1)., αὰϊ τῶν ἀρχ.---φρόνιμος 
εἶναι τηρ'. Τ΄ ἔφη] ἔφη ὁ κῦρος Ἐ. αὐτοῦ ΔΑ. ἔστιν] ἔφη δα. 1).α. 
τη 0} 1 ἅν δ᾽ οἵη. Α. σκοπῶν] σκοπῶν περὶ τούτων Ἐ. γνώσει Β. ρΡΓ. 
γνώσῃ Α.Β. σοὐγ. α.Ἐ. ὅτι] ὅτι ἐγὼ ).Κ. λέγω] λαλῶ 1). ΠΟΥ. τηρ΄. 
ἢν] κἂν 10. βούλει Β.α. δοκεῖ Α. ἀλλ᾽ ὁτιοῦν] ἄλλο ὁτιοῦν Α. 
ἀλλό τιοῦν 1). ἀλλό τι ὁτιοῦν Ἐ.. ΡΥ. πόσα σοι δέοι ἃ ἂν Δ. πόσα γε ἂν δέοι 
σε 1). λάβης 1).Ἀ. ὀλίγον ΔΑ. ὅπου] ὅπου ἂν Ἀ. α. Ἰι; ἐξ. τ᾽ ἂν εἴης 
καὶ πρ. ἀλ. φαίνοιο 1). 22. φρόνιμο . ΕἸ. 48. 78. 
δῆλον ὅτι, ἔφη ὦ παῖ, ὅσα 1). 5100. ἂν εἴης ἃ. 8.ν. τ᾿ 5000. εἴης Α. α. 
βέλτιον ὃν 1). βέλτιον ἂν ϑίο". βέλτιον ἃ... ἐπιμελούμενος ΘᾺ ἂν 
δηΐθ πραχθείη οτη. ὥ΄τ0}0. προαχθείη ἃ. Ῥγ. τὸ] τοῦ Ἀ. ΤΔΡ1] ἐπιμε- 
λεῖσθαι. οὗ] τούτου οὗ 1). ὅ΄΄Λ΄ο". τη. 

22. ἀνυσιμώτερον] δάοιη ἰοτπιαὰ ἰ[δηζι1ΠῚ 1180. 
δϑῦ ΠΟῚ 50]11ΠῚ ἃριὶ ΓΘΟΘΏΠΟΥΘ5. τη]- οὐκ ἔστιν] Οοηΐ, (ὐοτηπηθηΐ, 1, ύ, 22 
[ο05, 584 ΒΩΘΡΙῈ5 οἰϊαπὶ ἀραα Ρ]αίοποη ---, 2. ΖΕΌΝ, 
51η6 ναγ]θίαΐθ, ΧΘΠΟΡποπίθ 1101 αἰΐοσα 



Π5.1. ΟΑΡΟΝΕ 09 

24 φρονιμωτέρου ἀνδρὸς ἢ τὸ ἀμελεῖν. ᾿Αλλὰ μέντοι ἐπὶ τὸ 
φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὅπερ ἔμοιγε ἐν τοῖς μεγί- 
στοις δοκεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ ὁδὸς ἧπερ εἴ τις ὑπὸ 
τῶν φίλων στέργεσθαι ἐπιθυμοίη εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποι- 
οὔντα φανερὸν εἶναι. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν, ἔφη, ὦ παΐ, 
χαλεπὸν τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν οὗς ἄν τις ἐθέλῃ" τὸ δὲ 
συνηδόμενόν τε φαίνεσθαι, ἤν τι ἀγαθὸν αὐτοῖς συμβαίνῃ, 
καὶ συναχθόμενον, ἤν τι κακὸν, καὶ συνεπικουρεῖν προθυ- 
μούμενον ταῖς ἀπορίαις αὐτῶν, καὶ φοβούμενον μή τι 
σφαλῶσι, καὶ προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλωνται, 

“5 ταῦτα πως δεῖ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν. καὶ ἐπὶ τῶν 
πράξεων δὲ, ἣν μὲν ἐν θέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντα δεῖ τοῦ 
ἡλίου πλεονεκτοῦντα φανερὸν εἶναι" ἢν δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ 
ψύχους" ἣν δὲ διὰ μόχθων, τῶν πόνων" πᾶντα γὰρ ταῦτα 
εἰς τὸ φιλεῖσθαι: ὑπὸ τῶν ἀρχομένων συλλαμβάνει. Λέ- 
γεις σὺ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ καρτερώτερον δεῖ πρὸς 
πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων εἶναι. Λέγω γὰρ οὖν, 
ἔφη. θάρρει μέντοι τοῦτο, ὦ παῖ εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι τῶν 
ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐχ ὁμοίως ἅπτονται 
ἄρχοντός τε ἀνδρὸς καὶ ἰδιώτου, ἀλλ᾽ ἐπικουφίζει τι ἡ τιμὴ 

24. ἐπὶ τὸ Α.Β. οἱ ααὶ Ροϑύ ἀρχομένων Ῥοῃϊΐ ἐπὶ τὸ φ. ̓ 566 Ποῖ. γδαβ 
8. ὙῸΤ. ὑγΔΏΒΡΟΒΟΪ, α. ἐπί γε τὸ 1). “της. Θ'οὈ. ὑπὸ οτη. Ἀ. ἔμοιγε} 
ἐμοὶ 5΄ΟὈ. εἴπερ ἥτις 1). Ῥτ., αἱ νἹἀοίαν. δεῖ ΒιΟὉ. χαλεπὸν] βρα- 
βερὸν (516) δῃηΐα πος αο]ού ΗΒ. τὸ ἀεὶ 1)... οοττ. ἢ. σοῦ. ποιεῖν Α.Ὁ. 
ἐθέλῃ 1).Ν. θέλῃ Δ.α, Ηἰς δαΐθηη τηρ. ἃ. φρονίμως πρὸς τὸν βίον. συμ- 
βαίνῃ] ν ογάδϑάτω ἴῃ 19), προφοβούμενον 1). δον. σφάλωσιν 10. Β. σφα- 
λῶνται ἃ. σφάλωνται Οα. δοΥΓ. 5.ν.γ. Π,. ργτ. ἐπὶ ἃπίθ ταῦτα 864. Α.}).α. 
Ἀ. οπλ. ϑί:οὈ. δεῖ παρομαρτεῖν ϑίοὈ. 25. ἐπὶ) τὸ 5ίοὈ., οἵ, αἱ ν]46- 
ἴα, 10. Ῥσ.» 4] τι ἴῃ γ88. 2 ἴβσγβθ 1, δὲ] γε Βίο". δεῖ 5. ν. Ὁ. ἢν δὲ] 
εἰ δὲ α. διὰ μόχθων] δεῖ μοχθεῖν (ἀ. τηρ΄. ΤΥ. δέῃ μοχθεῖν ἈΝ. 5ῖοὈ. καρ- 
τερὸν 1). ΡΥ., αὶ οτε 8. Υ. 1.» ΘΌΟΡ. εἶναι] μᾶλλον εἶναι 1). 5:0}. τοῦτο 
Ροϑβύ ἴσθι Ὁ. 

συμπαρομαρτεῖν] Ἰηΐτα 7, 5, 84: 
Τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρ. απθιη ἸοσύτΩ 
ΘΟΙΏΡΔΆΓΘΠΒ [4 6118 ΒΘ Π 0168 ἐπὶ ΠΙΟ ΔΙ1Θ ΠΟ 
ἸΙοοο οὖ βρηΐθηΐια 8]16ὴᾶ ἔπ]88586. 6 58- 
4ᾺΘΠΠ ΤΠΘΙΩΤΟ ἢπς ἰγαῃβ]δίμτη. 
5ΟΗΝ. 

25. καρτερώτερον] καρτερικώτερον 
ϑθρμδηιβ δ 811, αἱ Οοπηπιθῃί. 8» 1» 
6: Στρατηγὸν εἶναι χρὴ καρτερικὸν, οἱ 
10 δ. Ὁ : Σωκράτης ἢ ἢν πρὸς χειμῶνα 
καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώ- 
τατος, ϑδεὰ ψυχὴ καρτερὰ Θατπὶ εϑί 

Ἐᾳ. 3, 7. 11. Αἂ Βοηὐθηϊιαδη δοηΐ, 
ΗἹΡΡᾶτοΙι. 6, τ---4. 

οὐ λανθάνει] Ἐδάοτη Βοηϊθηΐϊα Αρα8. 
Ἐ: 6, αὖ 10. 2 Θδ΄οιη ἴδτο οὖ 1Π1010 5. 25. 

εἰ μέλλοι γε πλεῖον ἕξειν] ἘΔαΘΠὰ 
βϑηΐθηΐα ΗΊΡΡΆΙΟΙ, 4,12. 

τόσῳ] 1)6 τόσῳ ροεῖ ὅσῳ 1ῃ 110 118 
Ἰηΐογα τη ἴῃ τοσούτῳ γ6] τοσῷδε τητ- 
ἰαίο ν. δᾶ ΓΠπμ65. δίθρῃ. ν. Τόσος, Ὁ. 
Φουα: 

οὐχ ὁμοίως] αηϊοπίτη οχρυθβϑιῦ 
6Χχ ἢ.]. αἷς. Ῥἄάβοιυ!, 2; 26. ΗὔΤΟΗ,. 



64 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΝΕ, ΟΥ̓ΕῚ 

Ν , ΄ἴ;΄ 57 Ν ΡΈΕΙ ΣΝ ἊΝ 55. 7 “ 3 δ᾿ 

τοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτι οὐ λανθά: 
σ“ Ἀ “- 

νει ὃ τι ἂν ποιῇ. 
ε ΄, Ν 5 ΄ “, δ“, Ν » , ἐ 

Οπότε δὲ, ὦ πάτερ, σοι ἤδη ἔχοιεν μεν τἀπιτήδεια οἱ 
“ Υ Ἁ “- λ » Ν Ν 

στρατιῶται, ὑγιαίνοιεν δὲ, πονεῖν δὲ δύναιντο, τὰς δὲ πολε- 
Ν ᾽ὔ 3 7 53 7 Ν Ἁ 

μικὰς τέχνας ἡσκηκότες εἶεν, φιλοτίμως δ᾽ ἔχοιεν πρὸς τὸ 
» ᾿Ν , ΣΝ Χ 4 ΣΙ “ σ 35 ΄“ 

ἀγαθοὶ φαίνεσθαι, τὸ δὲ πείθεσθαι αὐτοῖς ἥδιον εἴη τοῦ 
5 ω δ ω -“ 

ἀπειθεῖν, οὐκ ἂν τηνικαῦτα σωφρονεῖν ἄν τίς σοι δοκοίη 
,ὔ , ἐνὶ Χ » 

διαγωνίζεσθαι βουλόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους ὡς τάχι- 
Ν » 5) “4 “ ἰν Ἧ 

στα ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, εἰ μέλλοι γε πλεῖον ἕξειν" εἰ δὲ 
Χ 77 "Α "ἢ Χ 3 Ἂ 

μὴ; ἔγωγε ὅσῳ οἰοίμην καὶ αὐτὸς βελτίων εἶναι καὶ τοὺς 
ε “ 7ὔ 57 ῇ Ἂ - , 

ἐπομεένους βελτίονας ἔχειν, τόσῳ ἂν μᾶλλον φυλαττοίμην, 
Ψ Ν Ἱ ὰἃὰ Ἃ 5: 7, ε, σον δα 3 
ὧσπερ καὶ τἄλλα ἃ ἂν οἰώμεθα πλείστου ἡμῖν ἄξια εἶναι, 

σ΄ Ψ, "4 ἴω ἴω 3 

“7 ταῦτα πειρώμεθα ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ ποιεῖσθαι. Τ] λεῖον ὃ 
Ε 53 ») ΄- 7 ν; 

ἔχειν, ὦ πάτερ, πολεμίων πῶς ἂν τις δύναιτο μάλιστα: Οὐ 
μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐκέτι τοῦτο φαῦλον, ὦ παῖ, οὐδαμῶς ἐ ἔργον 
ἐρωτᾷς" ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι ὅτι δεῖ τὸν μέλλοντα τοῦτο ποιήσειν 

Ἧ, » ᾿ ΑῚ ᾿ , Ν » Ν 3 

καὶ ἐπίβουλον εἶναι καὶ κρυψίνουν καὶ δολερὸν καὶ ἀπα- 
“ ἈΝ “ ,ὔ 

τεῶνα καὶ κλέπτην καὶ ἅρπαγα καὶ ἐν παντὶ πλεονέκτην 
κ 7, ὙΥ - ΡΥ » ΄ὔ 5 5 ε ΄ 

τῶν πολεμίων. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας εἶπεν, ᾿᾽ὡ Ἣρα- 
- Χ 7 ΕΑ ΄ ΩΝ ᾿ 

κλεις, οἷον σὺ λέγεις, ὦ πάτερ, δεῖν ἄνδρα με γενέσθαι. 
Ὁ Ἂ 37 5 ΄- 77 , Χ 

Οἷος ἂν, ἐφη, ὦ παῖ, δικαιότατὸς τε καὶ νομιμώτατος ἀνὴρ 
5») ω Χ 5, -“ ΚΙ Ε “ Ν 5 7] 

28 εἴης. Ἠώς μὴν, εφη. παῖδας ὄντας ἡμᾶς καὶ ἐφήβους 
τἀναντία τούτων ἐδιδάσκετε; Ναὶ μὰ Δί » ἔφη, καὶ νῦν 
γε πρὸς τοὺς φίλους τε καὶ πολίτας" ὕπως δέ γε τοὺς 

“26 

αὐτὸ τὸ] τὸ αὐτὸν 1). 5[οὉ. ποιεῖ Α. ποιοίη 10. 
26. σοι Ριυιηο15 ποίας (α. σΟΥΓ. Ομ. Π), δῖον. μὲν 5.ν. Β. 
δὲ πονεῖν δὲ] τε πονεῖν τε Δ... τέχνας] τε τέχνας 1). ἐσχηκότες Ἀ. Ῥ. 
εἴη} ἦ ἢ Α.α. τοῦ] ἢ τὸ Ἀ. μέλλει πλέον Ἀ. ἂν] ἂν ἤδη Ὁ. εἰ δὲ 
μὴ}. τῶῦ.Τ ἔγωγ᾽ ἂν 1). ϑίοὈ. οἰοίμην ἃ ἂν οἴωμαι Ἀ. τόσῳδ᾽ ἂν 
10. 5100. Ὑ παλλα] τὰ ἄλλα 1). δίο". ἃ] ἃ δ᾽ Α.Ὁ. ρτ. οτι. Ὦ. ϑιίοῦ., αἱ 
ΒΟΙΙ ΘΠ πη 810 ἄν. ἄξια ἡμῖν 1). 5100. 27. πλέον 1). δίοῦ. μά- 
λιστα---ἔφη οτη. 5[οὉ. φαῦλον] μικρὸν 5ιν. Ἀ. οὐδαμῶς οὐδ᾽ ἁπλοῦν 
10. ΘΟΥΤ. Τ΄. Ἀ. οὐδὲ ἁπλοῦν ϑίοὈῦ. ποιεῖν Ἐ. πλεονέκτην] περὶ πλεο- 
νεξίας ἐν πολέμῳ σ. τηρ. εἴη 19. δίοὈ. 28. νῦν γε 1). δ΄ῇήο". νῦν Δ.(.Β. 
πολίτας] πρὸς τοὺς πολίτας 1). τοὺς πολίτας 5Ι΄ΟὈ. δύνασθε Α.). 

ποτε ποιῇ ϑίοῦ. 
ΓΛΌῚῚ] τὰ ἐπιτήδεια. 

27: οὐκέτι---οὐδαμῶς ἸΑΥΪΒΙΟΡΙΝ. γ6βρ. 
1126: Οὐ γὰρ οὐδαμῶς μοι ξύμφορον. 
ΦΟΡΆ. «Δηΐ. 6η8 : Οὔτοι γυναικῶν οὐδα- 
μῶς ἡσσητέα. Ῥοβίροβιπιμη δἰι[6ΠῈ 
᾿πΠπᾶ Ἑ,, 2, 81: Ροργότεροι δὲ, σάφ᾽ 
ἴσθι, Ὁ δαμδὶς ἢ ἂν αὐτοῖς φανείημεν. 1)}10 
ΟἾΤΥΒῚ (Ὁ. 2... Ὑ01.1, Ρ. 84: Οὐ γὰρ 

βασιλέως τὰ τοιαῦτα φιλοτιμήματα 
οὐδαμῶς" 52, ΜνΟ]. 2, Ρ. 274: Ὥς οὐ 
συμφέροντα τοῖς ἀνθρώποις οὐδαμῶς 
αὐτὸν εἰρηκότα. 

ἐπίβουλον] Οοηΐ. (ὑοτηπηθηΐ. 3,11,6, 
ΗΙρρδοῆ. ο. 4 οἵ 5. ΖΕΌΝ. 

ἐδιδάσκετε) 1, 2, 6 ; 3, τό. 



ΤΙΒΡῚ. ΤΟ Ε θὅ 

, ’ὔ ἴω ΄' » 5 ’ὔ’ 

πολεμίους δυναισθε κακῶς ποιεῖν οὐκ οἶσθα μανθάνοντας 
« “ ᾿ 7] 3 “ 57) ΒΩ κὴ ’ 

ὑμᾶς πολλὰς κακουργίας ; Οὐ δῆτα, ἐφη, ἔγωγε; ὦ πάτερ. 
Χ σ΄ 5“, ΄ ΚΑ πο ν 

Τίνος μὴν ἕνεκα, ἔφη, ἐμανθάνετε τοξεύειν ; τίνος δ᾽ ἕνεκα 
» Ψ 7 δϑνσς ΄- ὯΝ , 

ἀκοντίζειν ; τίνος δ᾽ ἕνεκα δολοῦν ὕς ἀγρίους καὶ πλέγμασι 
΄' , Ι] Ἃ ᾿ ε , 

καὶ ὀρύγμασι; τί δ᾽ ἐλάφους ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις ; 
΄ Ν ᾿ή 3, ΄, » 3) 

τί δὲ λέουσι καὶ ἄρκτοις καὶ παρδάλεσιν οὐκ εἰς τὸ ἴσον 
ΜΝ » 4 » Ν Ν 7 ε 5. οἷς 

καθιστάμενοι ἐμάχεσθε, ἀλλὰ μετὰ πλεονεξίας τινὸς ἀεὶ 
3 ΄“ Χ 3 ’7ὔ Ἃ Ψ, 

ἐπειρᾶσθε ἀγωνίζεσθαι πρὸς αὐτά ; ἢ οὐ πάντα γιγνώ- 
΄ ͵ 7 3 

σκεις ταῦτα ὅτι κακουργίαι τέ εἰσι καὶ ἀπάται καὶ δολώσεις 
20 καὶ πλεονεξίαι : ; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη, θηρίων γε: ἀνθρώπων 

δὲ εἰ καὶ δόξαιμι βούλεσθαι ἐξαπατῆσαί τινα, πολλὰς 
πληγὰς οἶδα λαμβάνων. Οὐδὲ γὰρ τοξεύειν, οἶμαι; ἐφη: 

οὐδ ἀκοντίζειν ἄνθρωπον ἐ ἐπετρέπομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ σκο- 
πὸν βάλλειν ἐδιδάσκομεν, ἵ ἵνα γε νῦν μὲν μὴ κακουργοίητε 
τοὺς φίλους, εἰ δέ ποτε πόλεμος γένοιτο, δύναισθε καὶ 
3 7 Ζ φοῖν κ ΄- Ν Ν Ν ἀνθρώπων στοχάζεσθαι. καὶ ἐξαπατᾶν δὲ καὶ πλεονεκτεῖν 

3 » 5. ἕ 5 “ ἕ “ 3 5. τὺ ἴω Ψ 

οὐκ ἐν ἀνθρώποις ἐπαιδεύομεν ὑμᾶς, ἀλλ ἐν θηρίοις, ἵνα 
μηδ᾽ ἐν τούτοις τοὺς φίλους βλάπτοιτε, εἰ δέ ποτε πόλεμος 

20 γένοιτο, μηδὲ τούτων ̓ ἀγύμναστοι εἴητε. Οὐκοῦν, ἐφη, ὦ 
πάτερ, εἴπερ χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα ἐπίστασθαι, εὖ τε 
ποιεῖν καὶ κακῶς ἀνθρώπους, καὶ διδάσκειν ἀμφότερα 

“ ϑ΄ 3 ’ 3 Ν ’ὔ 7) 3) “ 

διταῦτα ἔδει ἐπ᾿ ἀνθρώποις. ᾿Αλλὰ λέγεται, ἐφη, ὦ παῖ, 
ϑ,..' τὰς ΄“ ε ͵7͵ ἡ Ἁ Χ  ὡ 

ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων γενέσθαι ποτὲ ἀνὴρ διδάσκα- 
“- 7 ὰ 3, Χ “ Ν 

λος τῶν παίδων, ὃς ἐδίδασκεν ἄρα τοὺς παῖδας τὴν δικαιο- 
,ὔ σ“ ᾿ 7 Χ Ἄ Ν ἤ 

σύνην, ὥσπερ σὺ κελεύεις, μὴ ψεύδεσθαι καὶ ψεύδεσθαι, 
Ν. Χ 3 - Ν 93 - Ν Ν Ἢ ν 

καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ ἐξαπατᾶν, καὶ μὴ διαβάλλειν καὶ 
ὃ , ᾿ Ἀ ΄ . “ 7 

αβάλλειν, καὶ μὴ πλεονεκτεῖν καὶ πλεονεκτεῖν. διώριζε 

ὑμᾶς οτη. Ἀ. ἔγωγ᾽ ἔφη πάτερ Ὦ. ἔφη ἕνεκα 1). μανθάνετε Α.α. 
ῬΓ. δολοῦν Ο.). ρκ., τῦὖῦ νιἀοίατ, ἴῃ 0 ο ΔρΙ οι Δ α1015 τη ἰδίαι 1Π οὐ 
νι ἀϑίιν, 1,.Β. δουλοῦν Α. α. καὶ πλέγμασι] πλέγμασιν Ὁ. μάχεσθε 
Ἀτα. γε. αἰεὶ Α.α. ἐπειρᾶσθε] ἐπαίρεσθαι. Α.Ο. ῬΥ. ἀγωνίζεσθε 
Α.Ο. νυ. τὰν ταῦτα Ὁ. γιγνώσκεις ὅτι ταῦτα πάντα 1). τέ εἰσι] 
τινὲς 1). 9. ἔφη) ὁ κῦρος δαὰ. Ὦ. οἶμαι] ἔφη 844. Ὦ.6. 5. ν. Γ. 
ἐπὶ σκοποῦ ἐδιδάξαμεν 1)., 5884 σοΥΓ. 1π αἱ τηδ. δύνασθε Α.). δύνεσθε 
ἈΠ. ργ. ἐξαπατᾶν δὲ] ἐξαπατᾶν Α.α.Ά. μηδὲ] μηδέποτε Α.α. 30. τε 
οἵη. 6. ρζ. καὶ κακῶς ἀνθρώπους] ἀνθρώπους καὶ κακῶς α. ἐπ᾽] ἐν Ὁ. 
831. ἡμετέρων) ἡμερῶν τῶν (ἃ. ΘΟΥΤ. τηρ’. Τ. ὥσπερ] ὥσπερ καὶ Ἀ. τὴν] 
τήν τε Ὦ. διωρίζετο Ε. 5.ν. τν. 

28. δολοῦν] ΡΙαί. Μογ. Ρ. 757 Ὁ: οοηξετί [,.. Βοβ. ΟΌβογν. Μ|ίβο. ρ. 15. 
Δορκάδας μὲν θηρεύουσι καὶ λαγωοὺς, ἐξαπατᾶν] ϑυρρ!αηΐαπαο, ααοα ἀϊ- 
εὔχονται δ ̓ Αρισταίῳ δολοῦντες ὀρύ- οἷζαν ὑποσκελίζειν. ΕἸΒΟΗ ΒΆ. 
γμασι καὶ βρόχοις λύκους καὶ ἄρκτους, 
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Ά 7 ὩΨ Ν Ἁ 7 ΝΟ Ν 4 

δὲ τούτων ἃ τε πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον καὶ ἃ πρὸς 
ΕῚ Ζ Ν ΒΕ “ 5.Ὰ..,»ϑ, ε Ν Ἂν Υ̓ 

ἐχθρούς. καὶ ἐτι γε ταῦτα ἐδίδασκεν ὡς καὶ τοὺς φίλους 
3, σ΄ 7 5 “ ’ Ν “ 

δίκαιον εἴη ἐξαπατᾶν ἐπί γε ἀγαθῷ, καὶ κλέπτειν τὰ τῶν 
5 3 “ σ΄ Χ ’ὔ’ 3 ’ 

32 φίλων ἐπὶ ἀγαθῷ. ταῦτα δὲ διδάσκοντα ἀνάγκη καὶ γυμ- 
,ὔ 3 Ν 4 Χ ω ΄“- ΄- Ω“ 

νάζειν ἣν πρὸς ἀλλήλους τοὺς παῖδας ταῦτα ποιεῖν, ὥσπερ 
,' Ν Ω͂ ΄ » ΄- 

καὶ ἐν πάλῃ φασὶ τοὺς “ἕλληνας διδάσκειν ἐξαπατᾶν, καὶ 
7 ΟἿ Ν σ΄ Ν 5 ψΨ' ΄ι "“ 

γυμνάζειν δὲ τοὺς παῖδας πρὸς ἀλλήλους τοῦτο δύνασθαι 
κι ͵ 53 “ » κα Χ ΝΣ μα 

ποιεῖν. γενόμενοι οὖν τινες οὕτως εὐφυεῖς καὶ πρὸς τὸ εὖ 
5» “ ς Ν᾿ Ν 3 “- ΕΝ δὴ Ἃ, 

ἐξαπατᾶν καὶ πρὸς τὸ εὖ πλεονεκτεῖν, ἴσως δὲ καὶ πρὸς 
Ν, ΄- » » “ 5, 5 5» 7 » » Ἂν 

τὸ φιλοκερδεῖν οὐκ ἀφυεῖς ὄντες, οὐκ ἀπέσχοντο οὐδ᾽ ἀπὸ 
33 τῶν φίλων τὸ μὴ οὐ πλεονεκτεῖν αὐτῶν πειρᾶσθαι. ἐγέ- 

γετο οὖν ἐκ τούτων ῥήτρα, ἢ καὶ νῦν χρώμεθα ἐ ἔτι; ἁπλῶς 
διδάσκειν τοὺς παῖδας ὥσπερ τοὺς οἰκέτας πρὸς ἡμᾶς 
αὐτοὺς διδάσκομεν ἀληθεύειν καὶ μὴ ἐξαπατᾶν καὶ μὴ 

- ᾽ Ἄ ᾿ “ ἴω ΄ “ Ν 

πλεονεκτεῖν" εἰ δὲ παρὰ ταῦτα ποιοῖεν, κολάζειν, ὅπως σὺν 
’, 57 » Ψ» ΄ - ᾿ς » 

34τοιούτῳ ἐθει ἐθισθέντες πρᾳότεροι πολῖται γένοιντο. ἐπεὶ 
᾿Ὶ 3, « Ὰ Ἂ, ἴω “᾿ 5) Ν Ν 

δὲ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν ἣν σὺ νῦν ἔχεις, ἤδη καὶ τὰ πρὸς 
᾿ 7 ἤ 5. 7 3 ο 53 7 » 

τοὺς πολεμίους νόμιμα ἐδόκει ἀσφαλες εἶναι διδάσκειν. οὐ 
Ἂ Ἃ 5, “ “ Ἂ Ν Μ πε 

γὰρ ἂν ἔτι ἐξενεχθῆναι δοκεῖτε πρὸς τὸ ἀγριοι πολῖται 
΄ » “ 5 “-“ » Κ , [χή 

γενέσθαι ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἀλλήλους συντεθραμμένοι" ὡσ- 
περ γε καὶ περὶ ἀφροδισίων οὐ διαλεγόμεθα πρὺς τοὺς 
ἄγαν νέους, ἵνα μὴ πρὸς τὴν ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν αὐτοῖς 

ποιητέον] ἢ ἦν Δ΄α. 10. ἐχθροὺς] τοὺς ἐχθροὺς 9. ῬῈΣ καὶ ἔτι γε] καὶ 
ἐπί γε καὶ ΔΑ. καὶ ἐπεί καὶ ἐπί γε καὶ ἔτι δὲ προβὰς 10. καὶ ἔτι ΒΆ. 
ἐδίδασκέ τε. φίλων ἐ ἐπί ἥκὸ φίλων ἐπί γαγεὰ. φίλων ἐ ἐπὶα. 2. ταῦτα 
δὲ] ταῦτα 0). καὶ τάδε α. ἢν] ταῦτα Ἀ. ΡΓ. ἐν πάλῃ] τὰ ἐν πάλῃ Ὦ. 
οὖν] δέ α. οὕτω Ἀ. εὐφυεῖς] πρὸς τὸ κλέπτειν ἀαα. ἢ)... τηρ. τ. 
εὖ Ὀ15 οἵη. 19)., δἸἔθι πὶ πρὸς τὸ Κι. ἀπείχοντο ῃ. α. οὐδ᾽ ἀπὸ] οὐδὲ Ἀ. 
61) οὐχὲ 19. 8τὺ.τ. ἘΠ: πὰ: ἃ. ἘΓ. αὐτῶν] παρ᾽ αὐτῶν 1).Η. 
φρήτρα Α.(.. ΡΓ. ΘΟΥΓ. Πηρ΄. ΓΤ. ῥήτορα Ὦ. ἣν 10). ρι., υἱ ν]αοίαγ. ἔτι 
6. τα δον... Ἐν. ὁπ. Ἅ. ἐδιδάσκομεν Ἀ. ἐξαπατῶν μηδὲ κλέπτειν 
Δα, ).(. τηρ΄. Υ. καὶ μὴ] μηδὲ 0. εἰ---ποιοῖεν] τὸν δὲ παρὰ ταῦτα ποι- 
οὔντα 1). 34. ἣν] ἥ ἬΡΕΡ καὶ 1). ἣν καὶ ΗΝ. ἐδόκει ροβῇ ἀσφαλὲς Β. 
Ροβί διδάσκειν 1). οὐ] οὐδὲ 1) ἔτι ἂν 1). ἀλλήλοις Α.α. τὴν 
ἰσχυρὰν ἐπιθυμίαν---γενομένης Α.α., ᾳὰὶϊ ἃ ᾳ 8. ν. 1. εἴ πρὸς δααὶ!ῦ Ἰηἴτα ν., βδεα 
τὴν ΠΟῊ (ΟΥ}., Ἀ. τῇ ἰσχυρᾷ δ 5. πρρίο ). 

ΒΟΥ θΘπππὶ νἀοθαΐαν. Ἔν τοιούτοις 
ἔθεσι τέθραφθε Ὠαρεὺ Ρ]αΐο [,6ρ.1, Ὁ 

42. τὸ μὴ] Οοτηραγαθαῖ Ηεϊπαοτῖ- 
ἴᾳ5 Ρ]αΐ. Ἀδὶρ. 1. δχίγθῃ. οὐκ ἀπε- 
σχόμην τοῦ μὴ οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν, 
ἸΠΡῚ Τ]Θ]ΊΟΥῸ8 τὸ μή. Ι͂η Η]ἸΡΡΆγο ῖοο 
9» 8», 80 τῶν σφόδρα ἀπεχομένων μὴ 
ἱππεύειν, 1 ΡΙαγα ἀἸοοπίαν. 5ΟΗΝ, 
Οοηΐ. ἀπηοῖ. δὰ Απδῦ. 3, 5 5» 11; ΕΙΣ 
αΥ. 4, 8, »κ- Αὐουϊατη τὸ γεν τοῦ 
Ἰηϊουροβίζαιη ἀθ]ονὶ ΑΠΔ}). 1, 2, 2. 

32. σὺν τοιούτῳ] Ηεἰπάονῆο ἐν τ. 

ύό25 Α. ΟΗΝ, Νίόοη ἱππτηοῦῖῖο οἵ- 
ἴοπαις Ἡδοδιπαογῆμππ), ααῖπὶ δυΐ σὺν 
ΒῸΡΟΙ  ΔΟΧΌΙΩ νἹ ἀθαίαγ, αὖ ἀρ ΒορΡἢ. 
8. Τ᾿ τὴν Οὐ δε ΤῸ» γήρᾳ βαρεῖς, 
ατΐ ἐθισθέντες, ουἱ ἀναιρουμένους 2, 23, 
17 οοηΐογαηΐ Ἰηΐογργοίθβ. Μαθόντες 
καὶ ἐθισθέντες ἀἸοϊῖ ᾳ. 5, 8, 



177᾿΄5.1 ΟΑΡ νΙ: χ! 

ῥᾳδιουργίας προσγενομένης ἀμέτρως αὐτῇ χρῷντο οἱ νέοι. 
45 Νὴ Δί, ἐῴη" ὡς τοίνυν ὀψιμαθὴ ὄντα ἐμὲ τούτων τῶν 

πλεονεξιῶν, ὦ ὡ πάτερ, μὴ φείδου εἴ τι ἔχεις διδάσκειν ὅπως 
πλεονεκτήσω ἐγὼ τῶν πολεμίων. Μηχανῶ τοίνυν, ἔφη, 
ὁπόση ἐστὶ δύναμις, τεταγμένοις τοῖς σαυτοῦ ἀτάκτους 
λαμβάνειν τοὺς πολεμίους καὶ ὡπλισμένοις ἀύπλους καὶ 
ἐγρηγορόσι καθεύδοντας, καὶ φανερούς σοι ὄντας ἀφανὴς 
αὐτὸς ὧν ἐκείνοις καὶ ἐν δυσχωρίᾳ αὐτοὺς γενομένους ἐν 

46 ἐρυμνῷ αὐτὸς ὧν ὑποδέξει. Καὶ πῶς ἂν, ἔφη, τις τοι- 
αῦτα, ὦ πάτερ, ἁμαρτάνοντας δύναιτ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους 
λαμβάνειν ; Ὅτι, ἔφη, ὦ παῖ, πολλὰ μὲν τούτων ἀνάγκη 

ἐστὶ καὶ ὑμᾶς καὶ τοὺς πολεμίους παρασχεῖν" σιτοποιεί- 
σθαί τε γὰρ ἀνάγκὴ ἀμφοτέρους, κοιμᾶσθαί τε ἀνάγκη 
ἀμφοτέρους, καὶ ἕωθεν ἐπὶ τἀναγκαῖα. σχεδὸν ὁ ἅμα πάντας 
δεῖ ἵεσθαι, καὶ ταῖς ὁδοίς, ὁ ὁποῖαι ἂν ὦσι, τοιαύταις ἀνάγκη 
χρῆσθαι. ἃ χρή σε πάντα κατανοοῦντα, ἐν ᾧ μὲν ἂν ὑμᾶς 
γιγνώσκῃς ἀσθενεστάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα 
φυλάττεσθαι: ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τοὺς πολεμίους αἰσθάνῃ εὐχει- 

ῥᾳδιουργίας] εὐκολίας 5. ν. Ἀ. 
οἵ. Α. ὄντα ἐμὲ] με ὄντα Ὁ). 

δύναμις] ὅπως εἰς τὴν δύναμιν Ὁ. 
τως Β. αὐτὸς ὧν] ὧν αὐτοῖς Ὦ. 
ἐκείνοις---ὧν (ὰ. τηρ. Τ΄ 
ἐρυμνῷ] ἀσφαλεῖ 5.ν. ἢ. 
ἂν] δύναιτο Ὁ. 
Ὁ. α. πιρ'. τ. 
τἀναγκαῖα Εα. τὰ ἀναγκαῖα Α.}).Β. 

25. νὴ ναὶ 1). 
ὦ οἵη. Α.α. 

8866. χ σοῃ]απούατηῃ 1η γ88. α., 564 40 δϑάβθι, αὖ νἀ θίαγ, τηδητι. 
σαυτοῦ Ἀν. αὐτοῦ Α.Ο. αὐτοῖς Ὁ. 
ὧν αὐτὸς Ἀ. 

δυσχωρίαις 1).(. τηρ.. 
ὑποδέξει Β. ὑποδέξῃ 4.0.6. 

τοὺς πολεμίους---καὶ ὑμᾶς καὶ οτη. Α. 
κοιμᾶσθαι] καὶ κοιμᾶσθαι 1). ϑιιϊάδδβ, εἴ ἀνάγκη οτη. οαπὴ 1).Β. 

ἔφη 1):π. 5. νυπ᾿ ἣ᾿- 
εἴτι, ἰογῖαβ86 δὔϊδιη ε ΟΠ 

ὁπόση ἐστὶ 
ἀτάκ- 

ἐκείνοις] ἐν ἐκείνοις 1). 
γιγνομένους 1).Ὁ. τηρ. ἈΚ. 

46. δύναιτ᾽ 
παρασχεῖν] πάσχειν 

δεῖ ἵεσθαι] δὲ! ἵεσθαι Α. δὲ ἴεσθαι α. 
ΡΥ. Ἐ,, ἀποχορεῖν (8]6) δεῖσθαι 1). δεΐεσθαι (. ΟΟΥΤ., ΔΘ ῃ8 πηΡ’. Τ. δΔηΐθ Ὠος 
ἀποχωρεῖν, γιγνώσκεις ἀσθενεστέρους Ὁ. 
ΓΛΌΓῚ ,εὐχειροτάτους, ΠΪδὶ αυοάᾶ Ἀ. ο 1π|11} 0 9 ὦ- 

εὐχειρωτοτάτους δίθρμδπυβ. 
Ηιϊο τηρ. ἃ. παραίνεσις ὑπὸ 

Κα ὕσου τ΄ ὸς τὸν παῖδα κῦ ΟΨν πε ὶ πολέ ου. μ μ 

ῥᾳδιουργίας] εὐκολία, τὐ Ἀ.., δἀρυὰ 
Χοη. ᾿ηϊογργθίαϊασ Ῥηοίμιβ 5. ϑυ]αδβ, 
[οτΐαϑϑθ ἢ.]. αισθηΐθθ. Εβδύ ἰαδοϊυϊα, 
αὖῷ εΙρ. [μἀορἅ. 14, 4; Ξ- ῥᾳδιουργεῖν 
ἰηῖτα 1, 6, 8, οἱ 1116 2, 2; 4» 4. 

χρῷντο] Ὀρίαίνυϑ Ροπῖταν ΘΟΠα]- 
ὉΟΏΒ οαιι58ὰ ΌΔΙη οοπίϊηθηΐ 1116 ῥᾳ- 
διουργίας προσγενομένης. 

35. σαυτοῦ] ΗΟ πηλ]ὰ] ατιᾶπι αὗ- 
τοῦ, αὐ Ἰηΐτα 44, ΠἸΌΓΆΥ}15 ΒΟΘΡΙΒΒ1ΠῚΘ 
510 ῬΘοσδηθ 5. Ν'΄. 84 5, 1, 21. 

846. πολλὰ μὲν] ΗΙἸ8 τοβροπάθηξ 
αὐ βιιηΐ 8. 27. 

σιτοποιεῖσθαι 1 ἘΒρεοίαΘ υϊάαθβ ἴῃ 
σιτομετρεῖν νοσᾶθι!]ο τροφὴν λαμβά- 

νειν ἸηἰοΥΡΥθίδίιγ : σιτοποιεῖν 65 οἷ- 
θυ ΡδΓΆΓΘ, ᾿ἱΠΡΥΠη15 [πη η ΠῚ 
ΤΏΟ]ΟΓΘ, [ΑΥΠδτὴ ΘΕὈΙΡΘΓΘ, οὔ 51 1η1118. 
5ΟΗΝ. Οοηῇ. ᾿ηἴτὰ 7, 5» 50. 

τἀναγκαῖα] (ΥΑ5]π Βουναγπηῦ ΠΙὈΤῚ 
Η. 6΄. 6, 2, 2ο, (ἕο. 3, 6; πθρ]1- 
ϑυηΐ 20, 1, δ, ἈὈΙ ᾿ἴθηη οἱ ἐπὶ τἀναγ- 
καῖα ἀπιόντες τηθιπογδηΐῃτ, Πδιρ. [.8- 
ὁδα "αι εὐ 8 Δ δ μι. Σὺ !. 

δεῖ ρα ϑει] ΕΒῚ Πουὶ ροίθϑι τἰ δεῖ 
ααοααθ Δ ἰαϊτπὶ 511 ἃ σΟΙΥΘοίοτο, 16- 
8 ἰδ ΠΊΘη Ὑ]ΒΌΠΩ ΒΘΙΨΆΓΘ, ξεν αἱ 
Δ Δ]1οΚ. δὰ Ἡεγοάοίύ. 4. 113, αὶ ἴεσθαι 
δεῖ. 

εὐχειρωτοτάτους)] ΜΝ ϊαμη ἢϊς 1118- 

Ε 2 



608 ΧΒΕΝΟΡΗΟΝΤΙῚΚΒ ἹΝΗ͂Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

΄ ὔ 9 Υ, ’, ϑ Υ ; 

ρωτοτάτους γιγνομένους, ἐν τούτῳ μάλιστα ἐπιτίθεσθαι. 
37 Πότερον οἷν ἐφη ὁ Κῦρος, ἐ ἐν τούτοις μόνον ἔστι πλεονεκ- 

τεῖν ἢ καὶ ἐν ἄλλοις τισί; Καὶ πολύ γε μᾶλλον, ἔφη, ὦ 
σ΄ Ψ, Ν Ν Ἕ Χ Ἂς “Ζ δ᾿ 

παῖ: ἐν τούτοις μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες ἰσχυρὰς 
Ν, ΄“- ΄ σ“ 7 ᾿ Ἂ “- 

φυλακὰς ποιοῦνται, εἰδότες ὅτι δέονται. οἱ δὲ ἐξαπατῶντες 
Χ “ ΄ “ ῇΓ 

τοὺς πολεμίους δύνανται καὶ θαρρῆσαι ποιήσαντες ἀφυ- 
ν᾽ ᾿» ΄, σι 7 «ς Χ ᾽ Γ 4 

λάκτους λαμβάνειν καὶ διῶξαι παραδόντες ἑαυτοὺς ἀτάκ- 
“ ᾿ “σις ὔ ἴω 

τους ποιῆσαι καὶ εἰς δυσχωρίαν φυγῇ ὑπαγαγοντες ἐνταῦθα 
7 σι οἾ 5, 53 σ΄. ΄“ 7 ’ὔ 

38 ἐπιτίθεσθαι. δεῖ δὴ, ἐφη, ὦ παῖ, φιλομαθῆ σε τούτων ἅπαν- 
27 5 - ἋΟ 7 7] ͵ “ Ἁ 

των ὄντα οὐχ οἷς ἂν μάθης τούτοις μόνοις χρῆσθαι, ἀλλὰ 
Ἂς Ἂν 53 ΄“ Ν " ξ 

καὶ αὐτὸν ποιητὴν εἶναι τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους μηχανημά- 
Ὡ{ ς - ὉΟ 7 ,] 

των, ὥσπερ καὶ οἱ μουσικοὶ οὐχ οἷς ἂν μάθωσι τούτοις 
4 ΄σι. Χ 3, ὯΝ ζω ΄-΄ 

μόνον χρῶνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα νέα πειρῶνται ποιεῖν. καὶ 
΄ ᾿ ΄σ - Ν » Ἄ ἣξ 

σφοδρα μὲν καὶ ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα καὶ τὰ ἀνθηρὰ 
᾽ ἴω Ν Ν᾿ ᾿ς 9 ΄ “ “- Ν ᾿ 

εὐδοκιμεῖ, πολυ δὲ καὶ ἐν τοῖς πολεμικοῖς μᾶλλον τὰ καινὰ 
7 σ΄ σι Ἀ ΄“ ΄σ. 

μηχανήματα εὐδοκιμεῖ: ταῦτα γὰρ μᾶλλον καὶ ἐξαπατᾶν 
40 ὃ , Χ ς 7 5» δὲ 7 “ 5 - δὲ 

ὕναται τοὺς ὑπεναντίους. εἰ δὲ σύγε, ἐφη, ὦ παῖ, μηδὲν 
Μ Ἃ » 3... ᾽ 7 Ν Ἁ ἃ 

ἄλλο ἢ μετενέγκοις ἐπ ἀνθρώπους τὰς μηχανὰς ἃς καὶ 
πάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς, θηρίοις ἐμηχανῶ, οὐκ οἴει ἂν, ἔφη, 
πρόσω πάνυ ἐλάσαι τῆς πρὸς τοὺς πολεμίους πλεονεξίας : 5 

σὺ γὰρ ἐπὶ μὲν τὰς ὄρνιθας ἐν τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι 

47. πότερα Ὁ). τούτοις υ ἴῃ τὰ. α. καὶ οτη. α. πολύ γ᾽ ἔφη 
μᾶλλον 10. τὸ 8. γον ὁ). 1} Ἐὐ δεν, τ ὦ θαρρῆσαί τι 1). παριδόν- 
τες ΑΕ. αὐτοὺς Ἀ. ἀτάκτως ἈἘ. δυσχωρίαν] αν 5.ν. Ὦ. ὑπάγον- 
τες Α.α.Β. ἐπιτιθέσθαι Α. 48. δὲ α. δεῖ---μηχανημάτων ϑιϊάα8β 
ν. φιλομαθῆς. ἔφη) ἔφη ὦ παῖ θ σε Δαα. ἢ) αἰ ξι γ τ στ τὸ 
πάντων 1). ὄντα ἃ. ἴῃ Ττὰ8. αὐτὸν οἴη. διιϊάαθΒ. ποιητὴν 58.Υ. Β. μό- 
νοις Ἀ. νέα] μέλη 1)., αποᾶ 844. (. τηρ. ΓΤ.» 5. ν. 8]. τη. Β. τὰ ἀνθηρὰ] 
ἀνθηρὰ 1)... δυιααβ ν. ἀνθηρὰ οχ ἢ. ]. ὥσπερ ἐν τοῖς μ. τὰ---εὐδοκιμεῖν. ἘΠ 
εὐδοκιμεῖν Δ. πολὺ---εὐδοκιμεῖ [,. τη’. 8]. ΤΩ. δύνανται Α. δύναται ροϑὲ 
ἐναντίους 1). 30. ἄλλο μ. ἐπ᾽ ἁ. ἢ τὰς Δ... οοττῃ., α. ἃς καὶ ἐπὶ 
τοῖς πάνυ μικροῖς ἐμηχανῶ θηρίοις 1). ἂν πάνυ πρόσω Ὀ. μὲν οτχ. ἃ. 
ἐπὶ μὲν τοὺς ὄρνιθας τῷ ἰσχ. χ. ΑΙΒοη. 9.» Ῥ. 372 Ὁ, ἰαπαυδηι ὁχ 1. 2. ἘΠ᾿ Τοὺς 
τοῦ Ἐ. οἵ ἴῃ αὐταῖς υ]ῖ. ἴῃ ἴττ., αὐ αὐτῆς ν]ἀθαΐατ, 8564 πηοχ αὐτάς. 

ὕστῃ τοαϊῦ 7, 5, 59, (Εοοη. 8, 9 81115- 
α6 Ἰο015 δα δήΛ᾽οΘρἢ. οἸζα[18. 

48. ποιητὴν] Ια ν. ἴῃ ΤΏΘ8. 
ΘΊΘΡἢ. Ρ]αΐ. ΑἸοχ. ο. όο : Ὃ τῆς μάχης 
ποιητής. 

εὐδοκιμεῖ] Ροδβίονϊτι5 εὐδοκιμεῖ (6]6ΓῚ 
τη] θαῦ Μαυγχοίιβ. οηΐτα Η οἰ πἀογῆιϊβ 
σοΙηραγαθαῦ (ὐοΠηΠπηθηΐ, 2, 1Ο, 2. 1,1; 
Εχίγ. (οοη. 7, 22. ϑϑηΐθηϊα αβί 
εὐΐατα Ἡοτὰ: ΘΟ τ 8 1, Βιηα. ΟἹ; οἱ 
74. ΒΟΗΝ. Τιπιοιἧ. ρα ΑτΠδη. 3, 
Ῥ.122 (ὐ, 106 γβρϑῦίο νϑῦθο ΘΟαΘΠ1 

ν. δὰ Η. 6γ. 6, 3, το: Ταῦτα εἰπὼν 
σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἣδο- 
μένους δὲ τοὺς ἀχθομένου----ἐποίησε. 

καὶ πάνυ ΘΟ Πρ ἢ ἀπ τὴ ΟΌ ΤΩ ἐμη- 
χανῶ βρθοϊαίηθ 1Ππὰ ἐν τῷ ἰσχυρο- 
τάτῳ χειμῶνι ἐπορεύου οἱ ατι88 8]18 
ΟΡΕΓΌΒ6 ΟὙΤΒ ἔδοοραί. ΝΙΊΠ1] ἸρΊΓαν 
μὰς Ῥεγάπθηΐ αι ΘΟΒΠοιάθσιιβ ἀ8 
πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων οὖ Βἰτη 1] 1015 
αὐζα} Ὁ ΘΧΘΙΏΡΪΔ. 

ὄρνιθας  Αὐϑᾶπὴ Διο ρδίου ΠῚ, απἃ- 
Ἰεπὶ ποάϊδαιθ διιοιιροβ ᾿πβίνμαιηΐ, 46- 



ΓΒ: Ὶ. ἈΈΨΕ 69 

ἀνιστάμενος ἐπορεύου νυκτὸς, καὶ πρὶν κινεῖσθαι τὰς ὄρνι- 

θας “ἐπεποίηντό σοι αἱ πάγαι αὐταῖς καὶ τὸ κεκινημένον 

χωρίον ἐξείκαστο τῷ ἀκινήτῳ" ὄρνιθες δ᾽ ἐπεπαίδευντό σοι 

ὥστε σοὶ μὲν τὰ συμφέροντα ὑπηρετεῖν, τὰς δὲ ὁμοφύλους 
ὄρνιθας ἐξαπατᾶν' αὐτὸς δὲ ἐνήδρευες, ὥστε ὁρᾶν μὲν 
αὐτὰς, μὴ ὁρᾶσθαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν' ἡσκήκεις δὲ φθάνειν 

40 ἕλκων ἢ τὰ πτηνὰ φεύγειν. πρὸς δ᾽ αὖ τὸν λαγῶ, ὅτι 
μὲν ἐν σκότει νέμεται, τὴν δ᾽ ἡμέραν ἀποδιδράσκει, κύνας 
ἔτρεφες αἱ τῇ ὀσμῇ αὐτὸν ἀνηύρισκον. ὅτι δὲ ταχὺ ἔφευ- 
ΑῊΡῈ ἐπεὶ εὑρεθείη, ἄλλας κύνας εἶχες ἐπιτετηδευμένας πρὸς 

τὸ κατὰ πόδας αἱρεῖν. εἰ δὲ καὶ ταύτας ἀποφύγοι, τοὺς 
πόρους αὐτῶν ἐκμανθάνων καὶ πρὸς οἷα χωρία φεύγοντες 

αἱροῦνται οἱ λαγῷ, ἐν τούτοις δίκτυα δυσόρατα ἐνεπετάν- 
νυς ἂν, καὶ τῷ σφόδρα φεύγειν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐμπεσὼν 

δυκόδοι: 08. δὲ μηδ᾽ ἐντεῦθεν διαφεύγειν σκοποὺς τοῦ γιγνο- 
’ 7 ὰ “ Χ ΒΩ 3 7 : 

μένου καθίστης, οἱ ἐγγύθεν ταχὺ ἔμελλον ἐπιγενησεσθαι 
ἣΝ Ἄς, ἊΝ 32) ΄σ' 3 Ἁ ς 7 “- 

καὶ αὐτὸς μὲν σὺ ὄπισθεν κραυγῇ οὐδὲν ὑστεριζούσῃ τοῦ 
“ “ » 4“ 3,5. ΑΝ Ω͂ Ε “ ε 7, 

λαγῶ βοῶν ἐξέπληττες αὐτὸν, ὥστε ἀφρόνως ἁλίσκεσθαι, 

ἐπεποίηντο] ἐπεπήγοιντο Ε. οἷ εἰ 8. ν.Υ. σοι] ἐπὶ 
τούτῳ 864. 6. πηρ'. Γ. ἐπεπαίδευντο δ ππη]ηᾶ. ἐπεπαιδεύοντο 1. ἐξεπαιδεύ- 
οντο Α.Ο.Β. ὥστε] ἁ ὡς Δ.α. ἠσκήκεις---φεύγειν] εἶχες δὲ ἐπιμέλειαν τοῦ 
φθάνειν ἑ ἑκὼν τὰ πετεινὰ πρὸ τοῦ φεύγειν }0. οἵ αὰϊ φυγεῖν α. τηΡ΄. Υ. φθά- 
νων. ἕλκειν Α.α. 40. αὖ τὸν] αὐτὸς 10. λαγὼ 1).Ἀ. εὕρισκον ΘΗ ΣΝ 
ἀνεύρισκον Ὦ.. πρὸς] ἐπὶ Ἐ. αἴρειν Α.Ε. ργ. ἀποφύγοιεν Α. 
ἀποφεύγοι Ἀ. φεύγειν Ὁ. λαγωοὶ Α. οἵ 4] ΡΥ. ἔογίαββθ λαγὼ, ΠΟ οἱ 
5.υ, Ἐ. οἵ οὐ ῬΆΠΟΙΙΒ ποΐδῃβ α. δίκτυα] τὰ δίκτυα . ΓΛΌΤΙ ἐνεπετάννυες. 
αν καὶ] ἵνα ἐν 1).1,. τηρ΄. τ. οἴ 4] ὅπου 5.ν. Β. ἐμπίπτων 1). συνέδει] 
ἐνέδει “ ὉΥΞῚ ἐδ αὶ Ὁ. 5. γετ : τοῦ δὲ] τοῦ .Ὁ. σκοπὸς καθίστη σοι 
Ἀπτ6. ἢ μέλλων Α. ἤμελλον (ἃ. ΟΟΙΤ. 5.0.1. ἔμελλον Ἀ., εἴ 8. ο. 
8]. τη. ̓  ἫΝ Αἴᾳαθ οἰΐϊδτη ἃ. ρν. μαθυΐββα νἀ θίπι ἢ μέλλων, χαστη ογΓαβιι5. 510 
ΘΎΑΝῚδ ΒΌΡΕΙ ἡ, ϑΟαΐ 8 ΒΆΡΕΙ ε, οὕ ΒΡΘΓ ο, Ππ04 ΡὈΓ. ἔαϊξ ὠ, ΕΓΑΒΙΙΠῚ ΔρρΡαδγθδύ 
εν, αυοα ΘΟΙΥ. Ροδυθγαῖ ΒΌΡΟΙ ὧν, ἀεοερίμβ 1110 σκοπός. σὺ] οὖν Λα. 
Τάθπὶ ϊς τηρ΄. ἔθος τῆς θήρας. κραυγῇ ] κραυγῇ δ᾽ Α.Ο. τοῦ λαγῶ] τὸν 
λαγὼν Ἀ. οἱ α.., 564 αὉ αὐτυτησαθ ν ν] θαι ΘΟΥΤΘΟΙΟΥΪ8 δῦ δ] ῥθυιτα σουῖθ 510 1Π 
Ἰη ΤΆΒ. οὔ οὐ ὦ 5.ν.17. τοῦ λαγωῶ 1... λαγῶ τηρ. Υ. βοῶν] φοβῶν Ὁ. 
ἀφθόνως Δ.Ε. ρν. 

ἀνθιστάμενος Δ... Ῥγ. 

βουρίδμι δοσιιαίθ ν] 468 ἃ ΧΘπορποπίθ 
ΘΠ ΔΙΙΟΠ8. ΔΙ ΔΗ 155110. ΝΟΒΕΓΙ νο- 
οδηΐ Κοροί- Ποογά. ΒΟΉΝ. 

ἢ--- φεύγειν] ΘΘΑΌΪΟΓ νυ απ φθά- 
νειν ΒΟΙΪΘΏ ΠΟΙ πρὶν, ὮΪΟ ἴῃ 110 715 ααϊ- 
Ὀυβάδιη πρό. Ῥϑ γιιοῦαγοθ βθαιθηΐθ ἢ 
ΘΧΘΙΊΡΙ ΠΩ Ῥοϑαϊΐ Ἠεϊπάοτῇ. '᾿ΠΘοοτ!- 
θυ 2, ττό. Ἢ ῥά με, Σιμαίθα, τόσον 
ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην Πράν ποκα 
τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθαξα. Φιλῖνον, 
Ἔς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος, ἤ με 
παρῆμεν. ὅΓΗΝ. 

40. ὀσμῇ} Ἐοτίαββα ἴα ἴῃ 11Ὀτ15 
αυϊδυβάδιῃ ὀδμῇ ἰοπίσαμῃ, απο Χοε- 
ΠΟΡΠΟΠΝ δΘχργοῦγαν! ΡὮΓΥΠΙΟΠ 8. 
5ΟΗΝ. . δὴ Τῃδ5. ϑθρῃ. 

ἐνεπετάννυς ΗὟ. 8 6, 4,6. 
τοῦ---διαφεύγειν) (ὐοηΐ. 1,3, 9. 
σκοποὶ διιηῖ 4] ἀ6 Ν᾽ δηδίίοηβ ό, αὶ 

αἰσπηύιιν ἀρκυωροί. ΟΗΝ, 
βοῶν) Ῥίαςει φοβῶν : πὶτηβ θηΐτα 

ἰαυτο]ορατη κραυγῇ βοῶν τα ]ἢϊ νἸα οία!. 
ΟΟπΉρΑΓΆΡ αὖ ἴἀτηθη Ποϊπαοτί. φυγῇ 
φεύγων εἴ 511η1165 Ρῆταβο5. ΞΟΗΝ, 



τ᾽ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝ5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

τοὺς δ᾽ ἔμπροσθεν σιγᾶν διδάξας ἐνεδρεύοντας λανθάνειν 
41 ἐποίεις. ὥσπερ οὖν προεῖπον, εἰ τοιαῦτα ἐθελήσαις καὶ ἐπὶ 

τοῖς ἀνθρώποις μηχανᾶσθαι, οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγε εἴ τινα λίποις 
ἂν τῶν πολεμίων. ἢν δὲ ποτε ἄρα ἀνάγκη γένηται καὶ ἐν 
τῷ ἰσοπέδῳ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς καὶ ὡπλισμένους ̓ ἀμφο- 
τέρους μάχην συνάπτειν, ἐν τῷ τοιούτῳ δὲ, ὦ παῖ, αἱ ἐκ 
πολλοῦ παρεσκευασμέναι πλεονεξίαι μέγα δύνανται. ταύ- 
τας δ᾽ ἐγὼ λέγω εἶναι, ἢν τῶν στρατιωτῶν εὖ μὲν τὰ 
σώματα ἠσκημένα ἢ, εὖ δ᾽ αἱ ψυχαὶ τεθηγμέναι, εὖ δ᾽ αἱ 

42 πολεμικαὶ τέχναι μεμελετημέναι ὦσιν. εὖ δὲ χρὴ καὶ τοῦτο 
εἰδέναι ὅτι ὁπόσους ἂν ἀξιοῖς σοι πείθεσθαι, καὶ ἐκεῖνοι 
πάντες ἀξιώσουσι σὲ πρὸ ἑαυτῶν βουλεύεσθαι. μηδέποτ᾽ 
οὖν ἀφροντίστως ἐ ἔχε; ἀλλὰ τῆς μὲν νυκτὸς προσκόπει τί 
σοι ποιήσουσιν οἱ ἀρχόμενοι; ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται, τῆς δ᾽ 

43 ἡμέρας ὅπως τὰ εἰς νύκτα κάλλιστα ἕξει. ὅπως δὲ χρὴ 
τάττειν εἰς μάχην στρατιὰν ἢ ὅπως ἄγειν ἡμέρας ἢ νυκτὸς 
ἢ στενὰς ἢ πλατείας ὁδοὺς ἢ ὀρεινὰς ἢ πεδινὰς, ἢ ὅπως 
στρατοπεδεύεσθαι, ἢ ὅπως φυλακὰς νυκτερινὰς ἢ καὶ ἡμε- 
ρινὰς καθιστάναι, ἢ ὅπως προσάγειν πρὸς πολεμίους ἢ 
ἀπάγειν ἀπὸ πολεμίων, ἢ ὅπως παρὰ πόλιν πολεμίαν ἄ ἀγειν 
ἢ ὅπως πρὸς τεῖχος ἄγειν ἢ ἀπάγειν, ἢ ὅπως νάπη ἢ ποτα- 
μοὺς διαβαίνειν, ἢ ὕπως ἱππικὸν φυλάττεσθαι ἢ ὕπως 
ἀκοντιστὰς ἢ τοξότας, καὶ εἴ γε δή σοι κατὰ κέρας ἀγοντι 
πολέμιοι ἐπιφανεῖεν, πῶς χρὴ ἀντικαθιστάναι, καὶ εἴ σοι 
ἐπὶ φάλαγγος ἄγοντι ἄλλοθέν ποθεν οἱ πολέμιοι φαίνοιντο 

τοὺς] τούτους Κι. ἔμπροσθε Α. 41. τοιαῦτα ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐθελή- 
σαις 1). τοὺς ἀνθρώπους (α. 5. ν.Υ. τινας ἃ.α. λείποις 1).Η. ἢν] 
ἐὰν 1). καὶ ἐκ] ἐκ 10. καὶ αῃΐο ὧὡπλ. οἵη. ἢ). δὲ] δὴ .. αἱ] ἃς Α. 
ἀεὶ αἱ Ἀ. παρασκευασμέναι 1). ταῦτα 1). ἢν} ὅταν Ὦ). τησ. Τ. α. 
εὖ μὲν] μὲν εὖ, 5684 βα 5.ν.7., ἃ. 42. χρὴ οἷ ὅτι 8.ν.γΥ. 6. ἀξιώ- 
σουσι ἀξιοῦσι Ἀ. αὐτῶν Ἐ. βουλεύειν 1).(. τηρ΄. τ. μηδέποτ᾽ οὖν 
μὴ οὖν ποτε 10. προσκόπτει ἃ. τῇ θ᾽ (ϑ]ο) ἡμέρᾳ ἈΑ.ἃ. τῇ δ᾽ ἡμέρα Ἀ 
ἔξει { ῬΓ. “1: δὲ} τε Δ ΙΕ. στρατείαν (α. ΡΥ. ἢ καὶ] καὶ Ὁ). 
ἢ ὅπως] ὅπως Α.Ε. πρὸς π. προσάγειν ᾿ ἰὴ ἀπὸ πολεμίων---ἀπάγειν ΟΤη. 
Α.α. ρ. τεῖχος] τὸ τεῖχος 7). νάπην Α. νάπιν ΡΥ. νάπυν Ἀ. νάπην 5.Υ. 
ἄγειν---παραβαίνειν ἢ ὅπως 1). τηρ΄. δή οπη. 1). πολέμιοι] οἱ πολέμιοι 1). 
ἂν ἀντικ. Α. ποθεν] που Ἀ. φαίνοιντο] φανεῖεν 1). 

41. ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις αρτὰ 5.30: τῶν πολεμίων λιπεῖν. 
πὶ τοῖς μικροῖς θηρίοις ἐμηχανῶ. κατὰ κέρας] Εγοπίθ ηριιδῖα, 5868 
5ΟΗΝ. ἸΟΠΡῸ ΔρΊΩΪΠ6, τπὖ ἐπὶ φάλαγγος, ἵγτοηΐα 

εἴ τινα λίποις[Ϊ 4, 2, 18: Τούτων ]Ϊαΐδ, 566. ὈΓΘΥῚ ἈρΤΏΪΠ6, τιῦ 7, 1, 26. 
μηδένα λιπεῖν" εἴ 24: Ὡς ἐλαχίστους 



:5.1 ΟΑΡΗΥΕ γ 

ἊᾺ εἶ ’ “ Ἁ " [ Ἀλ..,.. (Ὁ Ν 

ἢ κατὰ πρόσωπον, ὅπως χρὴ ἀντιπαραγεῖν, ἢ ὅπως τὰ 
“- ΄ὔ 3 ΟΝ 12 εἿ ᾿᾿ 

τῶν πολεμίων ἂν τις μάλιστα αἰσθάνοιτο, ἢ ὅπως τὰ σὰ 
ε »ὔ σ 9 - “ Ν ΄, κα 3 ν. ΄ 

οἱ πολέμιοι ἥκιστα εἰδεῖεν, ταῦτα δὲ πάντα τί ἂν ἐγω λέ- 
ἕξ χε δ 39 437 ΄ φν Κ 

γοιμί σοι; ὅσα τε γὰρ ἐγωγε ἢδειν, πολλάκις ἀκήκοας, 
δ, σ ΄ 7 » Ν 

ἄλλος τε ὅστις ἐδόκει τι τούτων ἐπίστασθαι, οὐδενὸς 
αὐτῶν ἡμέληκας οὐδ᾽ ἀδαὴς γεγένησαι. δεῖ οὖν πρὸς τὰ 
συμβαίνοντα, οἶμαι, τούτοις χρῆσθαι ὁποῖον ἂν συμφέρειν 
σοι τούτων δοκῇ. 

44 Μάθε δέ μου καὶ τάδε, ὦ παῖ, ἔφη», τὰ μέγιστα: παρὰ 
’ὔὕ 

γὰρ ἱερὰ καὶ οἰωνοὺς μήτ᾽ ἐν σαυτῷ μηδέποτε μήτ᾽ ἐν 
στρατιᾷ κινδυνεύσῃς, κατανοῶν ὡς ἄνθρωποι μὲν αἱροῦν- 

7, ᾽ ’ὔ  χ ἣ 5ῸΝ Ἄν ΌΝ , 27 

ται πράξεις εἰκάζοντες, εἰδότες δὲ οὐδὲν ἀπὸ ποίας ἔσται 
» ΄- ΓΑ 3 ἃ “ “ ’ὔ 

45 αὐτῶν τἀγαθά. γνοΐης δ᾽ ἂν ἐξ αὐτῶν τῶν γιγνομένων" 
(ς Ν ᾿ ἤ δ, “ ς ΩΝ 

πολλοὶ μὲν γὰρ πόλεις ἔπεισαν καὶ ταῦτα οἱ δοκοῦντες 
’ὔ 3 , 5 Ἂ [4 9 Ὄ ς 

σοφώτατοι εἶναι πόλεμον ἄρασθαι πρὸς τούτους ὑφ ὧν οἱ 
Ἂ 7 Ἁ Χ 3, 

πεισθέντες ἐπιθέσθαι ἀπώλοντο, πολλοὶ δὲ πολλοὺς ηὔξη- 
πο 7 ᾿ς “ ε ψ', ἃ » ’ὔ δ ’ 

σαν καὶ ἰδιώτας καὶ πόλεις ὑφ᾽ ὧν αὐξηθέντων τὰ μέγιστα 
Ἀ , ἃ - ΄“ 7ὔ ΄“ 53 

κακὰ ἔπαθον, πολλοὶ δὲ οἷς ἐξῆν φίλοις χρῆσθαι καὶ εὖ 
. Ν 53 ΄ὕ 7 7 » 

ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν, τούτοις δούλοις μᾶλλον βουλη- 
ες Ἃ 7 “ ᾽ “ Υ͂ ᾿ς ," 

θέντες ἢ φίλοις χρῆσθαι, ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δίκην ἐδοσαν" 
πολλοῖς δ᾽ οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς τὸ μέρος ἔχουσι ᾧὴν ἡδέως, 

ἐπιθυμήσαντες δὲ πάντων κύριοι εἶναι, διὰ ταῦτα καὶ ὧν 
εἶχον ἀπέτυχον" πολλοὶ δὲ τὸν πολύευκτον πλοῦτον κατα- 

46 κτησάμενοι, διὰ τοῦτον ἀπώλοντο. οὕτως ἡ ἀνθρωπίνη 

πῶς χρὴ ἀντιπεριάγειν 1). ἢ ὅπως.---αοἰσθάνοιντο οἵ. Α.(. τηρ΄. ΓΤ.» Ροϑὲ 
ΒΘαΌΘΠ5 εἰδεῖεν ροη!ί Ἀ., 4ὰ] οἵη. τῶν οἵ ἄν τις 5... ἥκιστα οἱ πολέμιοι 1). 
δὲ πάντα τσ: πισ΄. Υ. δὲ Α.α. σοι οτω. Ἀ. ἔγωγε] ἐγὼ . ἄλλος 
τε ὅστις Α. ἄλλως τε ὅστις α. 568 εἴ 5: 7. Το, οὐ αὶ ἄλλς ᾿ὰ. ἄλλως τε εἴτις Ὁ. 
οἶμαι οι. Ἀ. ὁποίοις ἄν σοι ἀεὶ 1 τούτων δοκεῖ :. ὁποίοις 
δἴϊατῃ (α. 5. ν. σ᾿. οἱ δοκεῖ Α.Π.Π. ρυ. 44. τάδε] ταῦτα ἃ. ὦ παῖ ροβῇ μου Ὁ. 
Ροβὲ ἔφη Ἀ. μήτ᾽ ἐν 1)... σοΥΥ. Υ.., ἴω. ΘΟΥΤ.» αἱ νἹἀοίαγ. μήτε ἐν Ἀ. μήτε Α. 
σαυτῷ 10. σ. τηρ΄. Γ., σεαυτῷ Ἀ. ΡΥ. σαυτῷ οοΥτ. ἑαυτῷ Α.Ὁ. μήτ᾽ ἐν ).α. 
ΘΟΥΤ. Τ΄. “μήτε Α.α. κινδυνεύσαις Ἐ. αὐτῶν] αὐτοῖς [).(. 5. ν. Γ΄. τὰ- 
γαθὰ) τὰ ἀγαθὰ Α.(.. τἀγαθόν Ὦ. 48. μὲν γὰρ] γὰρ ἤδη 1). γὰρ αὖ Ἐ. 
τούτοις ἢ. ὑφ᾽] ἀφ᾽ 6. ργΓ. σοτγ. 5.ν.τ. ἐπιθέσθαι] “ἀγωνίζεσθαι Βι 0 Ἐπ νι 
ηὔξησαν] ηὔξησαν ἤδη 10. πάσχειν] παθεῖν Ὦ. αὐτοῖς οἵη. 1. ἡδίως .. 
ἐδίως α.. τηρ΄. Υ. ἐπιθυμησάντων (ὐ. ὉθΕῦ, Βυῦ- 81. ἴη. κύριοι εἶναι πάν- 
τῶν ἃ. πλοῦτον] χρυσὸν 1)... τηρ.Υ. κτησάμενοι Ὦ. 46. ἡ] ἥ γε Ὁ. 

45. ὑπ᾽ αὐτῶν τούτων δίκην ἔδοσαν] τηθδῃΐα ΠΔΌΘΠ8, ΔΙ ΘΓΙΒ βιὰ ΓΘ Παπιθηΐαθβ, 
Οὐοηΐ. 7. 5» 40, οἵ ργαρῖ, δὰ πὰ}. ααογιιπὶ ἸΟΘῸ 8}1086 βθαιιθηῦια ΘΠ. Π- 
τι πῖν. {ιαῦ. 

αὐτοῖς 5ὶ τεοία δαάϊίιπι, αἸοῖῦ ἴῃ 



γ ΧΕΝΟΡΗ. ΤΝΥ̓ΒΤῚ ΟΥ̓ ἩἹΜ5:Ὶ ὉἌΑΡΟΥ͂ΙΪ. 

σοφία οὐδὲν μᾶλλον οἶδε τὸ ἄριστον αἱρεῖσθαι ἢ εἰ κλη- 
ρούμενος ὅ τι λάχοι τοῦτό τις πράττοι. θεοὶ δὲ, ὦ παῖ, 
ἀεὶ ὄντες πάντα ἴσασι τά τε γεγενημένα καὶ τὰ ὄντα καὶ ὅ 
τι ἐξ ἑκάστου αὐτῶν ἀποβήσεται, καὶ τῶν συμβουλευομέ- 
νων ἀνθρώπων οἷς ἂν ἵλεῳ ὦσι, προσημαίνουσιν ἅ τε χρὴ 
ποιεῖν καὶ ἃ οὐ χρή. εἰ δ μὴ πᾶσιν ἐθέλουσι συμβου-- 
λεύειν, οὐδὲν θαυμαστόν: οὐ γὰρ ἀνάγκη αὐτοῖς ἐστιν ὧν 
ἂν μὴ ἐθέλωσιν ἐπιμέλεσθαι. 

αἰεὶ Α.α.Β. πάντα---τε] καὶ ἴσασι τὰ 10). προσημαίνουσί τε ἃ χρὴ Ὦ. 
ἐθέλωσιν Ἀ. θέλωσιν ΑΔ... ΓΑΌΥῚ ἐπιμελεῖσθαι. 

ὧν ἂν μὴ ἐθέλωσιν) Ῥϑίαϊϊ!τη 4Ὁ ᾿ἰπ]|- οἱ θεοὶ ὄντες ἐθέλωσι συμβουλεύειν. 
[10 5.3 οἵ 4 οὔγαγα Ἰ θα θαῦ αἰ ἵλεῳ 5Ο0ΗΝ, 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ἘΥΨΟΥ ΤΡΟΊΑΙ 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
- Ἀ διὰ. 4 ,ὔ , ᾿Ξ - ἘΦ 12 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ἀφίκοντο διαλεγόμενοι μέχρι τῶν ὁρίων 
ἮΝ ᾿ 3 Ν 3 -“ [ Ν Ἂ Ἀ 

τῆς Περσίδος" ἐπεὶ δ᾽ αὐτοῖς ἀετὸς δεξιὸς φανεὶς προ- 
σ᾿ ΄“- ᾿Ἂ ΄ι 7 ΄σ“- 

ηγεῖτο, προσευξάμενοι θεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς Περσίδα γῆν 
δ - ’ “ ’, 

κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς πέμπειν σφᾶς, οὕτω διέ- 
. τ ᾽ χ ᾿ , ͵ 3 

βαινον τὰ ὅρια. ἐπειδὴ δὲ διέβησαν, προσηύχοντο αὖθις 
΄“ ΄᾿ ἴα. ᾿ς ΄ 

θεοῖς τοῖς Μηδίαν γῆν κατέχουσιν ἵλεως καὶ εὐμενεῖς 
“- Ν 7 ’, 

δέχεσθαι αὐτούς. ταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἀσπασάμενοι ἀλ- 
λήλ . Ὁ Κ « Ν Ν᾿ λ 3 λ » 7. 

ἥλους ὥσπερ εἰκὸς, ὁ μὲν πατὴρ πάλιν εἰς πόλιν ἀπῇει; 
“ Ἁ 7 Ὗ ’ 3 , “ ος Ν 

2 Κῦρος δὲ εἰς Μήδους πρὸς Κυαξάρην ἐπορεύετο. ἐπεὶ δὲ 
ΘΝ ε - ὅ, ἂν ΄, Ν Ν ΄, κ“ 
ἀφίκετο ο Κῦρος εἰς Μηδους πρὸς τον Κυαξάρην, πρῶτον 
μὲν ὥσπερ εἰκὸς ἡσπάσαντο ἀλλήλους, ἔπειτα δὲ ἤρετο 
τὸν Κῦρον ὁ Κυαξάρης πόσον ἄγοι τὸ στράτευμα. ὃ δὲ 

᾿ τοιαῦτα ἢ ταῦτα ἃ. ΟΟΥΤ. ΤηΡ'. δὴ οἴῃ. Α.α. 
κατέχουσιν] ἔχουσιν 1). εὐμενεῖς σφᾶς αὐτοὺς π. }). 
εύχοντο Α.Ὁ. προσηύξαντο }. πόλιν] πέρσας ἃ. τηρ. ;). 2. τὸν 
οπι. Β.}). πόσον] εἰ Α.Ο.]. ἴῃ γα8. [ογΐδββθ ᾿ΐθιη ΒΌΡΘΙ εἰ α΄. πόσον τι Ὦ. 
ἄγοι τὸ] ἄγοι Α. ἄγοιτο (..α.Μ. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ). 
διέβαινον Β. προσ- 

Ι. θεοῖς καὶ ἥρωσι (ΠΕ. 5...2..2. 
ΤὨιιο. 2, 74, ὉὈῚ ε ἔχειν, αἱ Θ᾽. 24. 

ΑἸΐογο νϑῦθο Ῥαπογαύθϑβ ἃρυά ΑΙΒΘη. 7; 
Ρ. 283 Α: Τοῖς τὴν Σαμοθρᾷκην κατέ- 
χουσι θεοῖς. (ὑδίογατη οοηΐ. Ηοτγοάού. 
Ἴ.» 53: Νῦν δὲ διαβαίνωμεν ἐπευξάμενοι 
τοῖσι θεοῖσι οἵ Περσίδα γῆν λελόγχασι. 

εἰς πόλιν] 8, 5, 21: Ἐπεὶ δὲ ἐπὶ 
τοῖς Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμε- 
νος; τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατέ- 
λιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς φίλοις εἰς τὴν 
πόλιν ἐπορεύετο. ὥδϊηθ ΔΙίοι]0 οἰ]8 ΠῚ} 

ξ Ἁ “ ’ “-“ 

1, 4; 175 ἡ διαδοχὴ τῇ πρόσθεν φυλακῇ 
ἔρχεται ἐκ πόλεως. 

[2] 



“4 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΙΝΒΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

ῳ “ ᾿ ἃ Χ ΄ 3 , Ν 

ἔφη, Τρισμυρίους μέν γε, οἱ καὶ πρόσθεν ἐφοίτων προς 
ς “ Ψ. “7 ΝΝ “ Ε 7 Ψ 

ὑμᾶς μισθοφόροι: ἄλλοι δὲ καὶ τῶν οὐδέποτε ἐξελθόντων 
Υ “ Ξ Υ , » 27 

προσέρχονται τῶν ὁμοτίμων. ἸΠόσοι τινές ; ἐφη ὁ Κυα- 
,ὔ ἐ δ ε 3 ΄ ὔ [2 “- 5 ΄ 

ϑξάρης. Οὐκ ἂν ὁ ἀριθμός σε, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀκούσαντα 
3 Υ Σ 5. 3 Ὁ ἴω 3 “, Ψ ΒΩ - 

εὐφρανειεν᾽ ἀλλ εκεῖνο ἐννόησον ὅτι ὀλίγοι ὄντες οὗτοι οἱ 
« ,ὔ Υ̓ “. 327 ΄σι 5) σ΄. 

ὁμότιμοι καλούμενοι πολλῶν ὄντων τῶν ἄλλων ]]ερσῶν 
. 7 2, Ὁ ἘΝ “)᾽ ἤ - Ἂ Υ͂ 

ῥαδίως ἀρχουσιν. ἀταρ, ἐφη, δέει τι αὐτῶν ἢ μάτην ἐφο- 
7 ε εἶ Υ̓ Ε » Ν Ἂ Ὅ Ἂς 

βηθης, οἱ δὲ πολεμιοι οὐκ ἔρχονται ; Ναὶ μα Δί, ἐφη, καὶ 
’ ἴω σ΄ ἤ Ω͂ 5 σ 

ἀπολλοὶ γε. ἸΙῶς τοῦτο σαφες : ᾿Οτι, ἐφη, πολλοὶ ἧκον- 
3 3 ΕΣ ΄ ᾿ 3.,,τἷν , 

τες αὐτόθεν ἄλλος ἄλλον τρόπον πᾶντες ταῦτο λεγουσιν. 
» ν. Χ Ὑὕ Ἐλ σις Ν ΧΝ 5᾽ 9 4 

Αγωνιστέον μεν ἄρα ἡμῖν πρὸς τοὺς ἀνδρας. ᾿Αναγκὴη 
᾿ 3; , 3 »᾿ « “ » Ἂς, Ἂ, ΄ 

γαρ, ἐφη. Τὶ οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, οὐ καὶ τὴν δύναμιν 
δ ’ 53 ᾿ ς ΄“ ΄ Ἂς 

ἔλεξας μοι, εἰ οἶσθα, πόση ἡ προσιοῦσα, καὶ πάλιν τὴν 
ς ’ὔὕ “ 5». 7 ’, Ἂ - 

ἡμετέραν, ὅπως εἰδότες ἀμφοτέρας πρὸς ταῦτα βουλευ- 
ὔ Υ͂ Ὁ ΒΩ » 7 37 Χ ΒΩ ς 

σόμεθα ὅπως ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεθα. ἤΑκουε δὴ, ἔφη ὁ 
“7 

Κυαξαρης. 
“ Ἂ ς Ν », 4 ’ ἣ « 

5. Κροῖσος μὲν ὁ Λυδὸς ἀγειν λέγεται μυρίους μὲν ἱπ- 
’, Ν μὴ Ν ΄ 7 Ἂ 

πέας, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλείους ἢ τετρακισμυ- 
7 ; ’ ἣ εἶ ΄“ ’ ’ 5, 

ρίους. Αρτακάμαν δε τὸν τῆς μεγάλης Φρυγίας ἀρχοντα 
᾿ « ΄, » » , Ὑ ῇ 

λέγουσιν ἱππέας μὲν εἰς ὀκτακισχιλίους ἀγειν, λογχοφο- 
Ἁ εἾ σ΄ » 7 ὔ Φ 7 

ρους δὲ σὺν πελτασταῖς οὐ μείους τετρακισμυρίων. ᾿Αρί- 
Ἁ ἃς ΄ι- σι. 4 ξ ,7ὕ ΑἉ « 

βαιον δὲ τὸν τῶν Καππαδοκῶν βασιλέα ἱππέας μὲν ἑξα- 
7 “ Ἁ ο Ε] , 

κισχιλίους, τοξότας δὲ καὶ πελταστὰς οὐ μείους τρισμυ- 

τρισμυρίους ΑἸαϊΠᾶ. δισμυρίους Α.}).. μέν γε οἵ] μὲν οἷσι Ὦ. ἄλ- 
λοι δὲ καὶ] καὶ ἄλλοι δὲ 1).1,. πη. ΥΘΟΘῊ 55] τηδ. οὐδέποτε] οὐδεπώποτε 1). 
σε οἵη. ρζΓ. . εὐφρανεῖ Α.α. οὗτοι ἴῃ γα8. 1). δέει [ΔΓ] δέῃ, 
ἩΪ5] αποα δὴ δέη 1)., 564 εἡ 1 Γᾶ5.» τι Ὦ]ς ΠΌΟΘᾺΒ εἰ ΡΥ. {8556 νἹἀθαῦαν ΡΓῸ ἡ, 
τ 8110]. ταὐτὸ] αὐτὸν (α. ΡΥ. ταυτὰ σΟΥΓ. αὐτὸ 1],. ταῦτα Δηΐθ πάντες 1). 
μὲν οη. }Ὁ. γὰρ οπι. 1). οἵ τηοχ ἔφη, ἴὰπη οὐκ ἔλεξάς μοι τὴν δύναμιν. 
πόση ] πόση τις Ὁ). προϊοῦσα Δ.Ε. βουλευσόμεθα Δ.α. ρὑκτ. βουλευσώ- 
μεθα οοττ. βουλευώμεθα 1). δὴ] δὲ ἃ. γγ. 5. ἀριθμὸς τῆς τῶν ἐχθρῶν 
δυνάμεως της. ἃ. μὲν] μὲν γὰρ ). ἱππεῖς ΑΞ α. δὲ] τε Π. πλεῖον Ὦ. 
ἀρτακάμαν 1). εἴ κα 5.ν. 1.. Υ. ἀρτάμαν Α.α. ἄγειν) ἀἁ ἴῃ τᾶ8. οὖ δουίΐατη 85. 
γ 10., υὕὔνἱ ρτ. σοτηροβιῦαπη ὨδΌι]586 ν]ἀθαΐιγ. δὲ οὐχ. 1). οἱ συμπελτασταῖς. 
μείους] πλείους Α.1,. ἀρύβαιον 1). ἀρ. δὲ καὶ τὸν κ. β. Α. ἴῃ τηᾶγρ'. Θδα. τη. 
ἐξ.) εἰς ἐξ. Ὁ. μείους πλείους Α.].. 

τρισμυρίους ἢ Οὐηνοηϊδ ΠυϊηοτιιΒ πιὰβ βαίταρα ἴῃ ΡΥ σἾΔ τ ΤΠΔ]ΟΓΘ ΠῚ 
ΟΠ. 1, 5» 5» Οἴϑ] Ἰηΐτα 4, 2, ταξίαρχοι ταϊτἰιτ, Εὖ ἴῃ Απαραβὶ 7, ὃ, 25» 
(Δ η πὶ ἀπισοητὶ τπουπογαηΐαγ. ΟΗΝ, Ρηγγρίθ βαΐγαρα Αυίδοασηαβ ΠΟΙΉΙ- 

4. ᾿Αγωνιστέον μὲν ἄρα] Ν'΄. δηποῖ. παίιγ. ΘΟΗΝ, ᾿Αρτάμης Βδοίτα8 
εὦ ΑπδΡ. 7, 6, 11: ᾿Αλλὰ πάντα μὲν εβὲ Αδβοἢ. Ῥεῖβ. 318. ϑ'6α ἢϊς ῥτο- 
ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ. ὈΑΠΙ]Δτ15 ΔἸ ογιι πη, οἰϑὶ αἰ νουβὶ βαηΐ ἃὉ 
ΟΊ ΑἸΘΙΤΣ Ὁ. ΤῸ Ὁ: Πος 4.108 4110] πηθιηοταΐ ΧΘΠΟΡΏΟΗ. 

5. ᾿Αρτάμαν) Ἰηῖτα 8, 6, 7. Αγΐδοῦ- 



ΠΡ. ΠΟΙΊΘΟΧΡΙΕ τὅ 

ρίων, τὸν ᾿Αραβιον δὲ᾿ Αραγδον ἱ ἱππέας τε εἰς μυρίους καὶ 
ἅρματα εἰς ἑκατὸν καὶ σφενδονητῶν πάμπολύ τι χρῆμα. 
τοὺς μέντοι Ἕλληνας τοὺς ἐν τῇ ̓Ασίᾳ οἰκοῦντας οὐδέν 

πω σαφὲς λέγεται εἰ ἕπονται. τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας τῆς 
πρὸς “Ἑλλησπόντῳ συμβαλεῖν φασι Γάβαιδον ἐ ἔχοντα εἰς 
Καύστριον πεδίον ἑξακισχιλίους μὲν ἱππέας, πελταστὰς 

δὲ εἰς δισμυρίους. Κᾶρας μέντοι καὶ Κίλικας καὶ [1α- 
ϑ, [σ᾽ Ἂ ᾿. 4 

φλαγόνας παρακληθέντας οὔ φασιν ἕπεσθαι. ὁ δὲ ᾿Ασ- 
, ε ἌΣ τ ΝΆ 3) Ν Χ Ἵ 3 7 

σύριος ὁ Βαβυλῶνα τε ἐχων καὶ τὴν ἄλλην Ασσυρίαν 
Ν 53 ε Ν 3 5 ’ 7, 

ἐγὼ μὲν οἶμαι ἱππέας μὲν ἄξει οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, 
“ - 5 ὧν ᾿ ν 3 
ἅρματα δ᾽ εὖ οἶδ᾽ οὐ μεῖον διακοσίων, πεζοὺς δὲ, οἶμαι, 

7ὔ - ε Υ̓ ἐδ. 3 Ψ οὗ 

ὁ παμπόλλους" εἰώθει γοῦν ὁπότε δεῦρ ἐμβάλοι. Σὺ, 
,, ε ων Ὗ ,ὔ ε Υ͂ Ἁ ς ,ἷ 

ἔφη ὁ Κῦρος, πολεμίους λέγεις ἱππέας μὲν ἑξακισμυρίους 
3 “ ΟΝ 5 

εἶναι, πελταστὰς δὲ καὶ τοξότας πλεῖον ἢ εἴκοσι μυριάδας. 
Ὁ τον ς “ ΄, , ᾿ - 53 ΩΝ 
ἄγε δὴ τῆς σῆς δυνάμεως τί φῃς πλῆθος εἰναι; Ἰαϊσὶν, 
ἐφη, Μήδων μὲν ἱππεῖς πλείους τῶν μυρίων πελτασταὶ 

ν ΄ 8. γϑλ ε “ ς ἊἋ ε 

δὲ καὶ τοξόται γένοιντ᾽ ἂν ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας κἂν ἑξα- 

ἀράβιον]) ἀρίβαιον Α. οἴ αὶ] ΟΟΥΥ. 8:0. (: μάραγδον Ὁ). ἔποι- 
κοῦντας πως παρ᾽ ἕλλήσποντον 10. συμβάλλειν 10. 
γαβαῖον ἢ). καὕστρου Ὦ. οἵ 8. Υ. Ὁ. 4]. τὴ. ἑξάκις “μὲν χιλίους Ὁ. 
ἱππεῖς Α.Ὁ. δισμυρίους] μυρίους 1: αὐτὸς ροϑί ἀσσύριος 844. 1).1,. 
ἱππεῖς Α.α. οὐκ ἐλάττους οὐ μεῖον Ὁ). εὖ οἶδ᾽ οτχ. Ὁ. μεῖον 1). οἵ 
σ. 5.ν. ἃ]. τη. πλείω Α.}).Ὁ. τ. γοῦν] δὲ α. ἐμβάλοι (.). ἐμβάλλοι 
Α.α. 6. λέγεις π. ἢ. ἱππεῖς Α.Ὁ. ἑξακ. 1 εἰς ἑξακ. Ὁ. πελταστὰς] 
ας ἴῃ Υ85.5.ν. Ὁ. πλέον Ὁ. τῆς δυνάμεως τῆς σῆς α.Μ. πλῆθος φῇς }. 
μὲν ἱππεῖς] ἱππῆς μὲν Ὁ. 
ρας, αἴ νἹαοίαγ, α. ὈΓ. 

᾿Αράβιον] Ατδθϊοβ Μαβορούδμμϊδο 
ΤΩΘΥΔἸΟΠ 815 Σκηνίτας νοσαΐοβ Χϑῃο- 
ΡΏοπ ἴῃ Οὐτορ. οὖ Απδ0.1, 5. 1. (θῇ 7. 
8, 25.} αἸοϊῖ, φαογαϊῃ δαυϊαίατη ἰδη- 
ὕστη [1586 τηϊγαίαι οὗ ὧἃθ 6 Χϑηο- 
ῬΒομῦ5 αἀαθιζαί ὙΝ δἰ βικιιβ, πα] ἀπ- 
ὈιϊαΙΠΟΠ15 δαϊΐα οασθθα. ΦΌΒΡΙΘΟΥ διι- 
ἴθι δχ νϑ 15 νἹΓἹ ἀοοί!, εἰν ἀγαθὶο 
»ρορημζιη, ΘΌΤα ἃ νθΥα Πουτ ΑΥ̓ΔΌΌΙ 
5666 ΔΌοιταββο ΟΌΗΝ, Υ͂.. δημῃοί. 
Δα ]. ργ. Απὰ}. Ἐογπηα θδάθι ρτὸ ἴΑ- 
ραβας Τοϑύιαΐα ΒΊΡΓΆ 1, 1; 4. 

τοὺς μέντοι Ἕλληνας] Θιια81 Β6686- 
Ῥοίπ" λέγουσιν, ΠΟ λέγεται. 5ΟΗΝ. 
ΑαἸβίορῃ. Αν. 1269: Δεινόν γε τὸν 
κήρυκα τὸν παρὰ τοὺς βροτοὺς οἰχόμε- 
νον, εἰ μηδέποτε νοστήσει πάλιν. 
ΠΙΕΠῊΉ. Ὗ. 3 8, τ; το. 

οἰκοῦντας] ᾿Εποικοῦντας 811, αὖ Ἰηΐτα 

γένοιντ᾽ ] ἐγὼ μὲν οἴομαι γένοιτ᾽ (β81ο) 1). “ 

κἂν] καὶ 10. 
ἡμέ- 

ό, 2. το. ΞΟῊΝ. 
τοὺς δὲ ἀπὸ Φρυγίας --- συμβαλεῖν 

φασι Τάβαιδον ἔχοντα] Οταϊη6 νεῖρο- 
τα δοάθμη ΑΠΔΌ. 1, 2, 21: Καὶ ὅτι 
τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας 
εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Λακεδαι- 
μονίων. 

πρὸς Ἑλλησπόντῳ] παρ᾽ Ἑλλήσπον- 
τον 4,2, 30, οἵ ὃ, 6, 7, περὶ Ἑλλήσπον- 
τον 7. 4: ὃ. ΖΕΌΝ. 

Καύστριον) ἴπ ΑΠΔΌΒΒΙ 1, 2, 11, 65 
εἰς Καὔστριον πεδίον, πόλιν οἰκουμένην, 
εὐ υἹίτα ΜεδηαΥ ἴοπίθβ οο]]οσδίαν: 
σοπίγα οδιηριιμ (ὑγϑίγιατη ἴῃ Ιοηΐϊα 
Πυιοάοτιιβ 14, δὃο, ᾿ῃ ἢπιθιιβ ἀρυὶ Ε- 
ῬὮ6511: Θίθρμδμπιβ Βυ. ροηϊῦ. ΟΗΝ, 

ὡς ἐπὶ τῆς ἡμετέρας] δος νοῦθᾶ 
δὴ ΦΟΠΠΘΙάογΟ, βῖνθ 418 νογίογοί 
σατῃ ῬΊΠΙΘΙΡμΟ, εὐ ἐμ ποβέγο ϑοϊϊποοὶ 
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κισμύριοι. ᾿Αρμενίων δ᾽, ἔφη, τῶν ὁμόρων ἡμῖν παρ- 
ἔσονται ἱππεῖς μὲν τετρακισχίλιοι, πεζοὶ δὲ δισμύριοι. 
Λέγεις σὺ, ἔφη ὁ Κῦρος, ἱ ἱππέας μὲν ἡμῖν εἶναι μεῖον ἢ 
τρίτον μέρος τοῦ τῶν πολεμίων ἱππικοῦ, πεζοὺς δὲ ἀμφὶ 

"τοὺς ἡμίσεις. Τί οὖν; ἔφη ὁ Κυαξάρης, ὀλίγους νομί- 
“ 5 Ἁ Ἅ ᾿ 2, 3 3 5 Ἄ 3 “ 

ζεις Περσῶν εἶναι οὺς σὺ φὴς ἄγειν ; ̓ Αλλ᾽ εἰ μὲν ἀνδρῶν 
σι» “ἢ “ »ἷΖ ε “σ΄ Ἵ ΕΣ Ν. Ἁ 3 ,ὔ 

προσδεῖ ἡμῖν, ἐφη ὁ Κῦρος, εἰτε καὶ μη; αὖθις βουλευσοὸ- 
μεθα: τὴν δὲ μάχην μοι, ἔφη. λέξον ἑ ἑκάστων ἥτις ἐστί. 
Σχεδὸν, ἔφη ὁ Κυαξάρης, πάντων ῇ αὐτή" τοξόται γάρ 
εἰσι καὶ ἀκοντισταὶ οἵ τ᾽ ἐκείνων καὶ οἱ ἡμέτεροι. Οὐκοῦν, 
35᾽ « ΄- 3 7 3 ’ ΕῚ ᾿, ὔ 

ἔφη ὁ Κῦρος, ἀκροβολίζεσθαι ἀνάγκη ἐστὶ τοιούτων γε 
“ “ ὕ Ε ’ Ἂ 2 Ψ » “ » 

8τῶν ὅπλων ὄντων. ᾿Αναγκὴ γὰρ οὖν, ἐφη. Οὐκοῦν ἐν 
, ᾿ “ Α ΞΕ Ν Ἂ Ἂ “ « 

τούτῳ μὲν τῶν πλειόνων ἡ νίκη: πολὺ γὰρ ἂν θᾶττον οἱ 
7 ς ΑἿ σ΄ ΄ι ’ Ἃ 

ὀλίγοι ὑπὸ τῶν πολλῶν τιτρωσκόμενοι ἀναλωθείησαν ἢ οἱ 
ἃ 2Ὲ τὴ “- Ν 7] Ε 3 “ »Μ τὺ “- ', 

πολλοὶ ὕπο τῶν ὀλίγων. ει οὖν οὕτως ἐχει, ὦ Κῦρε, τί 
ἂν ἄλλο τις κρεῖττον εὕροι ἢ πέμπειν εἰς Πέρσας, καὶ ἅμα 
μὲν διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι εἴ τι πείσονται Μῆδοι, εἰς Πέρ- 

Ν Χ Ο σ " ΄-“ ΄- ’ὔ 

σας τὸ δεινὸν ἥξει, ἅμα δὲ αἰτεῖν πλεῖον στράτευμα ; 
» Χ “- 3, « ω εν, 4 ᾽ Ἂ 

Αλλὰ τοῦτο μὲν, ἐφη ὁ Κῦρος, εὖ ἴσθι, οὐδ᾽ εἰ πάντες 

ἱππῆς 10. δὲ] δὲ καὶ 1). τὸ τρίτον 1). ἀμφὶ] σχεδὸν ἀμφὶ χ6ἱ 
ἸῊΡ.. τῇ ὀλίγους] οὐκ ὀλίγου 1). ἀνδρῶν---αὖθις] ἄνθρωπος δεῖ ὁ κῦρος εἶπε 
καὶ αὖθις ΔΑ. ἀνο (απάε ΟΟΥΤ. ἴξοιῦ ἀνδρ)ὴ δεῖ (ΠΟΥ. 5. ν. δηΐθ ΠΟθΟ 1η86γΐ προσ οὔ 
Ροϑβί δεῖ ἴῃ ἴρ80 νϑῦϑιὶ ἡμῖν Δ αἸΐο 8. ν. ἔφη Βα ΒΌ{π10 ΠΠΓΓΘΥΙΒ 2 ν6] 4 ΘΓΔ515) ὁ 
κῦρος τε (564 ΡΓ. [ογίαββθ εἶ, ἀη46 εἴτε ἔδοϊῦ σου.) καὶ (μὴ Δα αἱ ΘΟΥΤ. 8. ν.) 
αὖθις α. ἀνδεῖ (τη ΓρῸ τη. ΓΘΟΘ ἢ 55: Πηἃ ἀνδρῶν) προσδεῖ ἡμῖν ἔφη ὁ κῦρος εἴτε 
καὶ μὴ αὖθις 1,. 
ἐστιν 10. ἔφη) ὁ κυαξάρης 4α6α. Ὁ. 
εἰν ὁ ὁ κῦρος τῶν 10. οἱ ἱ πολλοὶ] οἱ 1ῃ ΓΒ. Ἷ: 

ἄλλος 1. εὕροι κρ. Ὁ. 
ὅν ὅ ὅτι ααά. Ὁ. 

γΟ,ΉῸ δῖνθ ργῸ γαΐΐοηιθ οἱ ηναγηλἐαἰἴηιθ 
γοσίοηδ Ἠοδίγ, δᾶθὸ τηο]οϑία νἶβᾶ 
βαηΐ τιΊ ρα πη ΠΪχτιβ νἹτ]ο80. ἢϊς 1). 
ῬΑΓΤη ἃρίᾶ ᾿ΘΟὨ]ΘΟἴπιΓα ἰρηΐαγοῖ τοξό- 
6: γένοιντ᾽ ἂν, ὡς ἐγὼ οἶμαι, τῆς ἡμε- 

τέρας καὶ ἑξακισμύριοι. ΜΙΊΠΙ ογθα]- 
Ὀ1Π1πι5 ΟΧ ΤΔΓρΡΊΠΘ 1ΠΠαΐαΠ} 6586 ἸΘΟΙΟΥῚΒ 
ΔηΠΟἰΔΓΠΟΠ ΘΠ 5111} Π}8 1 6] αἸιΔ ΠΊ ΕΧ 
Π, δα 8, 8, 6, Δηποίαν! 1 Ὀτϑο[α 06. 
ϑοα ααθπη ΧΕπΟρΡΠΟῺ Υἱχ ΒΟ ΡΤ αΒ 
[α]5856 ν]ἀθαίτ γένοιντ᾽ ἂν κἂν ἑξα- 
κισμύριοι, ᾿ιὶδ 50] 115 ὁχ 1). ᾿βοϊβοθη- 
ἄτιπὰ εὐ] καὶ δῦ 80. 6 η στη γένοιντο. 

7. ὀλίγους  Νιυιϊηργιτη ἤτιης ΓΟ ΓΙΙΠῚ 

συμβουλευσόμε θα Α.α. μάχην ἔφη λέξον μοι ἥτις ἑκάστων 
ὃ. μὲν ροβῖ οὐκοῦν ἃ. τῶν] 

ἔχει} ἔφη 864. ῃ. δ΄; ΘΟΙΤ. 
εἰς πέρσας] πέρσαις Ὦ). ἐς Α.α. 

Ῥουβαυι τὴ ΘΧΙΟΓΠΠΘΙΘ Ογτο Ογάχᾶγοϑ 
ΙΓ ἢ οΙΟ οοπαΐμγ, ααθπ 18. 78πὶ ἀηΐθαᾶ 
οἄοτο ἀοίγθοίανοταῦ: ὉΠ Ί ρα τ ἸρῚ (αν 
Δα Προ ὲ ἸΠΕΘΥΡΟΡ ΠΟΘΙ, οαϊ ἀρίϊιι8 
ὀλίγους βῖπο ποραίίοπο. 50ΗΝ. Ἀε- 
ΒΡΙΟΙΌ 5. 2. 

βουλευσόμεθα] Ν.. δα 5, 3, 22. 
μάχην] )Ιοἰα, αὐ 3, 9 ο΄ 11 οἵ 

4110], ΓαΙΊΟ Ραρπδπαι. 
8. εἴ τι πείσονται] (ὑοηΐ. 4, 5, 48: 

Μήτι πάθητε. 
ἥξει] τ, 5,132: Εἰς ἐμὲ τὸ ἐλλεῖπον 

ἥξει. Ὀεπιοβί. Ρ. 241, 4: ἜφΦ᾽ ἑαυ- 
τοὺς τὸ δεινὸν ἥξειν. ΔΕΌΝ, 



ΙΒ Σ Ὴς 

ἔλθοιεν Πέρσαι, πλήθει γε οὐχ ὑπερβαλοίμεθ᾽ ἂν τοὺς 
9 πολεμίους. Τί μὴν ἄλλο ἐνορᾷς ἄμεινον τούτου: :; Ἐγὼ 

μὲν ἂν, ἔφη ὁ Κῦρος, εἰ ἔχοιμι, ὡς τάχιστα ὅπλα 
ἐποιούμην πᾶσι Πέρσαις τοῖς προσιοῦσιν οἷάπερ ἔχοντες 
ἔρχονται οἱ παρ᾽ ἡμῶν οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι" ταῦ- 
τα δ᾽ ἐστὶ θώραξ μὲν περὶ τὰ στέρνα, γέρρον δὲ εἰς τὴν 
ἀριστερὰν, κοπὶς δὲ ἢ σάγαρις εἰς τὴν δεξιάν: κἂν ταῦτα 
παρασκευάσης, ἡμῖν μὲν ποιήσεις τὸ ὁμόσε τοῖς ἐναντίοις 
ἰέναι ἀσφαλέστατον, τοῖς πολεμίοις δὲ τὸ φεύγειν ἢ τὸ 
μένειν αἱρετώτερον. τάττομεν δὲ, ἔφη, ἡμᾶς μὲν αὐτοὺς 
ἐπὶ τοὺς μένοντας" οἵ γε μεντἂν αὐτῶν φεύγωσι, τούτους 
ὑμῖν καὶ τοῖς ἵπποις νέμομεν, ὡς μὴ σχολάζωσι μήτε 

᾿χομένειν μήτε ἀναστρέῷῴφεσθαι. ἸΚῦρος μὲν οὕτως ἔλεξε" τῷ 
δὲ Κυαξάρῃ ἔδοξέ τε εὖ λέγειν, καὶ τοῦ μὲν πλείους μετα- 
πέμπεσθαι οὐκέτι ἐμέμνητο, “παρεσκευάζετο δὲ ὅπλα τὰ 
προειρημένα. καὶ σχεδόν τε ἕτοιμα ἣν καὶ τῶν Περσῶν οἱ 
ὁμότιμοι παρῆσαν ἔχοντες τὸ ἀπὸ Περσῶν στράτευμα. 
ἐνταῦθα δὴ εἰπεῖν λέγεται ὁ ζῦρος συναγαγὼν αὐτοὺς, 

[3] 
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πλήθει γε] πλήθει Α.Ὁ. 
τι 8. 6 ἃ]. τι. α. ἄλλο τι σὺ ὁρᾷς 1). 
ἔχοιμι ἴῃ ΤΆ 8. Ὁ., μαπα ἀα]6 ΡΓῸ εἴην, αὐ Τ᾿. ποιοίμην :. ἔχοντες ἔρ- 
χονται οἵ περ᾽ ἡμῶν Α. ἔρχονται ἔχοντες οἱ ὑπὲρ ἡμῶν α. ἔχοντες προσέρχονται 
παρ᾽ ἡμῶν 10. μὲν περὶ 1). 6. 5.ν. περὶ Α. γέρρον.---δεξιὰν ϑΌ]Ἃ88 Υ. 
γέρρον. παρασκευάσῃς 1).α. ΘΟΙΤ. παρασκευάσῃ Α. τοῖς δὲπ. ). τάσ- 

οὐκ ἂν ὑπερβαλοίμεθα . 9. ἄλλο ἐνορᾷς] 
ἄλλο τι ἐνορᾷς Ι,. εἱ σὺ 8]. τῇ. 8.0. 

σοιμεν Ι,. ἘΞ οἱ νέμοιμεν. τούτοις α. 

ΤΟ. κῦρος] δηΐθ ἢος οὐ 6 ἔδυ Π{ςΘγαυ τη βραίϊατηῃ ἴῃ Α. 
τῶν π.---τὸ (. τηρ΄. 8]. τη.» ἀπάθ ἴῃ (α. αὐ]ἀθπὶ 6Χ 866. τὸ 

δηΐθ περσῶν ἴδλούπτη ἀπὸ, υοά Δα αι 1. τηρ΄ 
παρασκεύαζεν }. 

μένειν 1).(. ἴῃ τΆ8. φεύγειν Α. 
κυαξάρει 1). 

στράτευμα] στρατεύματι τ: 
ῬΓ.» αὐ Α., αὶ ἕτοιμα ἦν" καὶ τῷ π. στρ., οἴ Β., αὶ ἕτοιμα ἦν καὶ τῷ στρ. τῶν 
περσῶν. 11. ἔνθα δὴ λέγει ὁ κ. Ὦ. 

ὑπερβαλοίμεθα ) ΝυτηθνΌτη ΡΕΥΒΔ τη 
ΒΈΡΓΑ 1, 2,15» ΧΘΠΟΡΠΟΙ ροβυὶΐ δώ- 
δεκα μυριάδας. 5ΟΗΝ. 

9. οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοι] ΞΌΡΗ. 
(Βα. Τ΄ το42: Τῶν Λαΐου δήπου τις 
ὠνομάζετο. ΤΙΟΩΟΥ 1, 538 : Θαλῆς εἷς 
τῶν ἑπτὰ σοφῶν πύμοξ μεερξο. Θυε 
Ἰοοο δ) δάμη Ἰπχοορί. 8168. Ρ. 551; 
45: ᾿Ωνομάσθη μὲν εἷς τῶν ἑπτὰ σο- 
φῶν Ὁ εἰβκ11 σοπ]θοίπιγα ὀνομαζο- 
μένων ἀείθπαπηίγ, 4, 76: Δαίδαλος 
εἷς τῶν ᾿Ερεχθειδῶν ὀνομαζόμενος, ὉῚ 
ὀνομαζομένων νογίϊ ῬΡορρίι5. [ἀπ 
{γυβίτγα Ἠεοϊπαογῆιβ αρυὰ ϑΟΒποὶ- 
ἀογυτη “ καλουμένων, Ἰπί6]]Π]ρ 6 8 οἱ χί- 
λιοι, αἱ ΠΠΊΘΓΔΠ ΓΙ ΒΌΡΙΆ 1, 5, 5. 

ὅπλα] (ὐπῇ. 1, 2, 0. 

αὐτοὺς] τάδε αα(. 5.ν. 81. τα. α. 

1ο. καὶ σχεδόν τε ἕτοιμα ἦν] Αμπδῦ. 
4. 6, 2: Καὶ ἤδη τ' ἦν ἐν τῷ τρίτῳ 
σταθμῷ καὶ ὁ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλε- 
πάνθη, ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἦγεν. Τ,ΟσυΓὴ 
δηηοίαν! οὐπὶ 8115 Ηοιπαογῇ. δὰ Ρ]Α- 
ἴοη]58 Ῥμϑαά. ὁ. 155. Ϊὴ ΠαἊο βε]οοῖ 
[ουτητ]α ῬΥΙπ τὴ καὶ ἰγδηδβιζαχη ἔδοϊῦ, 
τε Ρευ ἰποί Δα δπιυιποϊδίμαχη 11π6 ἕτοιμα 
ἦν τὰ ὅπλα. 5ΟΗΝ. 

ἔδεισα ] 'ΠἼΠ.α] ; ἸρὶύτιΓ σΟΏΒ.]αὶ 886- 
1π|} νοβϑίγϑ, οἱ ρτον αὶ ΔΥΤηδ, 511 1118 
ψΘϑίυ18, αΌἸτ18. Τ]1068 γῸ8 ΒΘ6ΟΌ 87- 
τηδυθηΐν. 5ΟΗΝ. 

11. εἰπεῖν) Ομ. 46 πᾶς οὐδίϊομθ 
Πθϑοηγϑ. ἂν τῇ, 8;. 11} Βυϑοῦ; 9. Τῷ, 
Ρ.358. 
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᾿Ανδρες φίλοι, ἐγὼ ὑμᾶς ὁρῶν αὐτοὺς μὲν καθωπλισμένους 
οὕτω καὶ ταῖς ψυχαῖς παρεσκευασμένους ὡς χεῖρας συμμί- 
ξοντας τοῖς πολεμίοις, τοὺς δὲ ἑπομένους ὑμῖν Πέρσας 
γιγνώσκων ὅτι οὕτως ὡπλισμένοι εἰσὶν ὡς ὅτι προσωτάτω 
σταθέντες μάχεσθαι, ἔδεισα μὴ ὀλίγοι καὶ ἔρημοι συμμά- 
χων συμπίπτοντες πολεμίοις πολλοῖς πάθοιτέ τι. νῦν οὖν, 
ἔφη, σώματα μὲν ἔχοντες ἀνδρῶν ἥκετε οὐ μεμπτά; ὅπλα 
δὲ ἔσται αὐτοῖς ὅμοια τοῖς ἡμετέροις" τάς γε μέντοι ψυχὰς 
θήγειν αὐτῶν ἡμέτερον τὸ ἔργον. ἄρχοντος γάρ ἐστιν οὐχ 
ἑαυτὸν μόνον ἀγαθὸν παρέχειν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τῶν ἀρχο- 
μένων ἐπιμέλεσθαι ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται. 
Ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" οἱ δ᾽ ἥσθησαν μὲν πάντες, νομί- 

ζοντες μετὰ πλειόνων ἀγωνιεῖσθαι: εἷς δ᾽ αὐτῶν καὶ ἔλεξε 
[3 τοιάδε. ᾿Αλλὰ θαυμαστὰ, ἔφη, ἰσως δόξω λέγειν, εἰ 
Κύρῳ συμβουλεύσω τι εἰπεῖν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅταν τὰ ὅπλα 

λαμβάνωσιν οἱ ἡμῖν μέλλοντες συμμάχεσθαι: ἀλλὰ γι- 

γνώσκω γὰρ, ἔφη, ὅτι οἱ τῶν ἱκανωτάτων καὶ εὖ καὶ 
κακῶς ποιεῖν λόγοι οὗτοι καὶ μάλιστα ἐνδύονται ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων᾽ κἂν δῶρα διδῶσιν οἱ τοιοῦτοι, καὶ 
ἂν μείω τυγχάνῃ ὄντα ἢ τὰ παρὰ τῶν ὁμοίων, ὅμως μεί- 

οὕτως Ὁ. τῇ ψυχῇ Δ. 
χεῖρας] εἰς ἀῃΐα Βοος ἀα 4. ἢ). οἱ 1. τη. ΤΘΟΘ ἢ ἰΒΒΙΠηδ. 
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ἄνδρες] νουθεσία κύρου Ἀ. τηρ. νουθεσία τοῦ. α. 
τὴν ψυχὴν α.Κ.Μ. 

“,ω9 ; , 
συμμίξαντας τοὺς πολεμίους 0. σταθέντες ταχθέντες εἴ ταχ 8. . 8]. πη. ἴ,. 
{τ πὶ: 19. ὀλίγοι] στάντες Δα 4. 10)... εἴ 8. ν. 8]. τα. . μὲν ροϑβῦ νῦν 
Α.α. ἥκετε) οὐ μεμπτὰ αααιῦ (.}. τηρ. οὐ μεμπτά᾽ ὅπλα δὲ] οὐ 
μεμπτὰ δ᾽ ὅπλα ἘΠ) 31: ΘΟ: αὐτῶν θήγειν 1). 4] Ὠϊς τηρ΄. ὡραῖον, ταὖ ἃ. 
δὲ γνώμη. ἡμ. 7 ὑ 8. ν. 8]. τὰ. α. τὸ οἵη. Ὦ. οὐ (Βος ἴῃ πο νϑγβ88) 
καὐτὸν ἀγαθὸν μόνον εἶναι 1). δεῖ] δὴ α. οπι. Ὁ. ΓΑ γΥ] ἐπιμελεῖσθαι. 
13. θαυμαστὰ] μὲν 844. 0). δόξων Α. κῦρον Α.Ὁ. τι οπη. }}). 

κἂν 
μείω] μεῖον ργ. 1)., αὖ νἸἀοίατγ. 

ὑπὲρ ἡμῶν εἰπεῖν ἃ. 
δῶρα] καὶ δῶρά γε ἢν 10. 
μειζόνως ἃ 

συμμαχεῖσθαι 1).(. τηρ΄. οἴ 1η ἃ]ΐοτο σημείωσαι. 
καὶ ἂν] κἂν 10). 

ἥκετε] ἴῃ νϑῦρο ἥ ἥκετε ἢ 581 181. ΟἸἸΠῚ 
ῬΓΟΡίρου δα]αηοίαπη ἔχοντες. ΘΒ ηΒ͵556 
αἸΠΠουϊιαΐθιη νἹἀθῦθσ ΕἸΒΟΠΘΓΊΙΒ 1ἴα 8Δη- 
ΠοίΐδηΒ : ἥκετε ΔΙΡΙΓΓΟΥ ῬΘΥΓΏΘΓΘ. ΠΟῸΠ 
ἰΔηύπιη δα ὁμοτίμους, 5644 οἴατη 86 
οδίθυοϑ ῬϑΥβα ΠῚ ΤῊ]]Π65 : ῬΓΘΘΒΘΓΓΠῚ 
οαπὶ Οὐὐτὰβ ἀθίπσθρβ 'ρΡ86. οβίθησαϊί 
Δα] νη 05. 6586. ΘΟΓΙΠῚ ΔΠΙΠΠΟΒ, ΠΟῸΠ 
Ἰθηη σοῦροσὰ. δ εγϊ Ἰρίίαγ: ΝιηΟ 
ἐχίέγ σογρογα παδοηέθα ηυὶίιη, τθ- 
γδίϊδ πον, οοηἑθηνηθηοία: οἐ αγηια 66- 
ἐογὶ αοοϊρὶθηΐ ποϑδίγὶ5 βἰηιϊα. ὅϑβὰ 
Πᾶπο ΟΥ̓] ΟΥΑΙ] Ο ΘΙ δα 50108 ὁμοτί- 
μους ῬΘΡΠΘΓΟ τηδη! οϑύπμπη Θϑῦ: ἸσΊ(ΟΓ 

ἥκετε ΠΟΙ ροΐοβὺ σοιηρ μοπθγα ο6- 
ἴ6ΓῸ5. οἴϊαιη Ῥδϑῦβαβ. [1ἀηπ6 οΟἸ]πὶ ἄ- 
γοντες τηδ}11 Βουϊρίαππι ; οοηίτα ἨδρΙη- 
ἀουῆπβ ἥκουσι ΒΟ. θη ἀπθπτὰ σϑηϑαϊ: 
αποάνοτχτιτῃ Ραΐο. ΘΟῊΝ, ΠΙααΊρβιιπὴ 
ἥκουσι (515, ΠΟ ἥκουσιν) ΘΟΥΓΘΟΙΟΙῚΒ 
νἹἀοιῸΣ σοπ͵]θούαχα ἴῃ τηᾶγρ'. [.. 

τὸ ἔργον] Μαϊο τὸ οπι. 1). οηΐ. δὰ 
Οοπητηοηί. 3, 3. 32. 5ΟΗΝ. 

13. ᾿δλλλὰ] [π|[10 ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪΒ. ΡΟΠΙ ΕΣ 
ἀλλὰ Ἰπῖτγα 2, 3. 5. ΗΝ. 

μάλιστα ἐνδύονται] Ἐαάδοηη Βοηΐθῃ- 
δ δρυὰ Ευμπρ. Ηδα. 292. 

καὶ ἂν] Υ,, δὰ 5.15. 
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15 

16 

ΕΠ. τὸ ΙΑ: 19 

] Ἁ “ «ε ’ Ἀ “ 57 ε 

ὧὥονος αὐτὰ τιμῶνται οἱ λαμβάνοντες. καὶ νῦν, ἐφη;, οἱ 
7 ’ὔ ΦΤΟΣΝ 7 Χ “ ε 3 

Πέρσαι παραστάται ὑπὸ Κύρου πολυ μᾶλλον ἡσθήσονται 

ἢ ὑφ᾽ ἡμῶν παρακαλούμενοι; εἴς τε τοὺς ὁμοτίμους καθι- 
ον εμρίῃ βεβαιοτέρως σφίσιν ἡγήσονται ἔχειν τοῦτο ὑπὸ 

βασιλέως τε παιδὸς καὶ ὑπὸ στρατηγοῦ γενόμενον ἢ εἰ ὑφ᾽ 
« “- ΧΝ “ “- Χ 5.Χ ᾿ 

ἡμῶν τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο. ἀπεῖναι μέντοι οὐδὲ τὰ 
ἡμέτερα χρὴ» ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ δεῖ τῶν ἀνδρῶν θήγειν 
πάντως τὸ φρόνημα. ἡμῖν γὰρ ἔσται τοῦτο χρήσιμον ὅ τι 
ἂν οὗτοι βελτίονες γένωνται. 

“ ἂν - Ν Ν τ 3 ἣν , Ν᾿ 
Ούτω δὴ ὁ ζῦρος καταθεὶς τὰ ὅπλα εἰς τὸ μέσον καὶ 

. Χ ΄“- 7] ΒΥ ’ 

συγκαλέσας πάντας τοὺς Περσῶν στρατιώτας ἔλεξε τοιά- 
3, Ἄ 4 σ΄ .ΌῸΌΨ » ω » κα ες σα 

δε. ᾿Ανδρες Πέρσαι. ὑμεῖς καὶ ἐφυτε ἐν τῇ αὐτῇ ημίν 
᾿ ’ὔ ἊΝ Ζ ’ 3 ε ἴω 7 

καὶ ἐτράφητε, καὶ τὰ σώματα τε οὐδὲν ἡμῶν χείρονα 
3, ᾽, 3 7 ἘΠ Ὡς ᾽ ε ΡΝ 27 

ἔχετε, ψυχάς τε οὐδὲν κακίονας ὑμῖν προσήκει ἡμῶν ἔχειν. 
“- 7] Ἁ “ » 7 σ΄ 

τοιοῦτοι δ᾽ ὄντες ἐν “μὲν τῇ πατρίδι οὐ μετείχετε τῶν 
ἴσων ἡμῖν, οὐχ ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπελαθέντες ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ τά- 

πιτήδεια ἃ ἀνάγκην ὑμῖν εἶναι πορίζεσθαι. νῦν δὲ ὅπως μὲν 
ταῦτα ἕξετε ἐμοὶ μελήσει σὺν τοῖς θεοῖς" ἔξεστι δ᾽ ὑμῖν, 

» ΔἋ θ λ , “ λ -»’ὔ ε “- 32 9 Ν 

εἰ βούλοισθε, λαβοντας ὅπλα οἷάπερ ἡμεῖς ἔχομεν εἰς τὸν 
ἂν ἢ ἀπ ὧν » " 3 7, ν 

αὐτὸν ἡμῖν κίνδυνον ἐμβαίνειν, καὶ ἂν τι ἐκ τούτων καλὸν 
κἀγαθὸν γίγνηται, τῶν ὁμοίων ἡμῖν ἀξιοῦσθαι. τὸν μὲν 
οὖν πρόσθεν χρόνον ὑμεῖς τε τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ ἦτε 

τιμῶνται] σι 8. ὧν Α. παραστάται] παρακληθέντες 9.6. πιρ. βεβαιο- 
τέρως] ἣν ἴῃ τὰ8. (α. 5. ΧΥ.. πες [Δηη6η βεβαιότερον [αὖ ρΥ., υὐ δοσοηῦαβ οϑίθηα!: 

ς-, 

βεβαιοτερ. γιγνόμενον 10. εἰ 8: ν. ἃ. τὸ αὐτὸ τοῦτο γίγνοιτο] εἰς τὸ 
αὐτὸ τοῦτο ἄγοιντο 1). τὰ φρονήματα 1). εὖ οοΥ. ἃ. 14. καθεὶς Α.Ὁ. ργ. 
εἰς τὸ μέσον οτη. Α.(. ἔλεγε Α.Ὁ. ρτ. τοιαῦτα 1). 18. πέρσαι 10. 
την. ἡμῖν) χώρᾳ 4. Ὦ. ζ. παν Υ. τε] γε Α.α. ἡμῶν οὐδὲν 10. 
χεῖρον Δ.α. ρ. οὐδὲν κακίονας ὑμᾶς προσήκει 1). μετείχετε] εἰ Ἰη τΤά8. 6 
χετε 8.ν. 6. α΄, ΤΩ. τὰ ἐπιτ. }.1.. βούλεσθε 10. λαβοῦσιν 10). 
ἔχομεν] καὶ εἴ τι χείρονες ἡμῶν ἐστὲ δαα. Α.Ὁ. οἵ 8]. τη. τηρ. Ὦ. κίνδυνον 
ἡμῖν α. καὶ ἂν) ἴῃ ΥΤάΒ5. 2 ἴεγα 110. 2181} Π). Ηἰδβὶ Δ, εὖ τηρ-. ἃ]. ἴῃ. Δ κἂν. 
τι---καλὸν κἀγαθὸν) τι καλὸς κἀγαθὸς 1). εἴ σΟΙΥ. 8]. τα. . γίνεται α. 

Πέρσαι παραστάται, ἨΟμ παραστά- οτηΐθιι8 ροββιηῦύ. Ηπςο τϑίδσίυν ΠΠπᾶ 
ται παρακαλούμενοι, ΠΟΙ] Πρθηαδ. 5.18: Ὁρᾶτε τὰ ὅπλα᾽ ὁ μὲν χρήζων 

τὸ αὐτὸ] 1)6 ΟΥΔΒ1 ΠΙο περ]θοῖα, 8110] λαμβανέτω. ἘογΥΠιαϊα ἀϊσεπαϊὶ θαάθιῃ 
ΥΘΙῸ βουγαίΐδ ἴῃ ἢοςο, Υ΄. ργϑοῖ, δα Απαῦ. δβῦ ἴῃ (οοη. 7, 26. 5ΟΗΝ. 
ῬΣΧΗΙ. ΙΡ. ἀπελαθέντες] Οὐηΐ. 1, 2, 18. 

14. καταθεὶς---εἰς τὸ μέσον] Ἐδοίθ ΖΕΌΝ. 
ΕἸΒΟΠΘυαΒ ᾿πίθυργθίδι αν Δ ΠΊα, ΠΘΙΏΡΘ καὶ ἂν] Ὠδ᾽ ογάβὶ ὶς, α΄ Ἑ. 15. 
Ἰοτῖοαβ, βοιΐα, ο]Δα]ο5, ὈΣΡΘΠΠΕΒ, αἀ6- πορ]εοῖα, ἸθΙἀθιηααθ βογγαΐδ, Υ. Ῥγϑοῖ, 
Ῥοπθηάδ οΌγΆΤΘ 10], ὩΌῚ σοηϑρίοὶ ροβ- δᾶ Απδθ. ρΡ. χὶϊὶ. 
Β:ηΐ 80 ΟΠΙηΐθυ8, εὐ ἰΐα τὖ οαρὶ Ὁ 

[6] 
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καὶ ἡμεῖς, καὶ εἴ τι χείρους ἡμῶν ταῦτα ποιεῖν ἦτε, οὐδὲν 
θαυμαστόν" οὐ γὰρ ἦν ὑμῖν σχολὴ ὥσπερ ἡμῖν τούτων 
ἐπιμέλεσθαι: ἐν δὲ ταύτῃ Τῇ ὁπλίσει οὐδὲν ἡμεῖς ὑμῶν 
προέξομεν. θώραξ μέν γε περὶ τὰ στέρνα ἁρμόττων 
ἑκάστῳ ἔσται, γέρρον δὲ ἐν. τῇ ἀριστερᾷ, ὃ πάντες εἰθί- 
σμεθα φορεῖν, μάχαιρα δὲ ἢ σάγαρις ἐν τῇ δεξιᾷ, ἡ ἢ δὴ 
παίειν τοὺς ἐναντίους δεήσει οὐδὲν φυλαττομένους μή τι 

17 παίοντες ἐξαμάρτωμεν. τί οὖν ἂν ἐν τούτοις ἕτερος ἑτέρου 
διαφέροι ἡμῶν πλὴν τόλμῃ ; ἣν οὐδὲν ὑμῖν ἧττον προσ- 
ἥκει ἢ ἡμῖν ὑποτρέφεσθαι. νίκης τε γὰρ ἐπιθυμεῖν, ἣ τὰ 
καλὰ πάντα καὶ τἀγαθὰ κτᾶταί τε καὶ σώζει, τί μᾶλλον 
ἡμῖν ἢ ὑμῖν προσήκει ; κράτους τε, ὃ πάντα τὰ τῶν ἡττό- 
νων τοῖς κρείττοσι δωρεῖται, τί εἰκὸς ἡμᾶς μᾶλλον ἢ καὶ 

ιϑ ὑμᾶς τούτου δεῖσθαι; τέλος εἶπεν, ᾿Ακηκόατε πάντα" 

ὁρᾶτε τὰ ὅπλα: ὁ “μὲν χρηζων λαμβανέτω ταῦτα καὶ ἀπο- 
γραφέσθω πρὸς τὸν ταξίαρχον εἰς τὴν. ὁμοίαν τάξιν ἡμῖν" 
ὅτῳ δ᾽ ἀρκεῖ ἐν μισθοφόρου χώρᾳ εἶναι, καταμενέτω ἐν 

10 τοῖς ὑπηρετικοῖς ὅπλοις. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν. ἀκούσαντες δὲ [7] 
οἱ Πέρσαι ἐνόμισαν, εἰ παρακαλούμενοι ὥστε τὰ ὅμοια πο- 
νοῦντες τῶν αὐτῶν τυγχάνειν μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν, 
δικαίως ἂν διὰ παντὸς τοῦ αἰῶνος ἀμηχανοῦντες βιοτεύειν. 
καὶ οὕτω δὴ ἀπογράφονται πάντες ἀνέλαβον τε τὰ ὅπλα 
πάντες. 

2 Ἔν ᾧ δὲ οἱ πολέμιοι ἐλέγοντο μὲν προσιέναι, παρῆσαν 
δὲ οὐδέπω, ἐν τούτῳ ἐπειρᾶτο ὁ Κῦρος ἀσκεῖν μὲν τὰ σώ- 
ματα τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς ἰσχὺν, διδάσκειν δὲ τὰ τακτικὰ, 

τό. χείρονες 10. ἡ» Ἐδυτ ΑἹ. ἀπ, Τὰ. ὥσπερ) ὡς Α.α. ὑμῖν ἡ 5.0. Ρο- 
5110 0. ΤΔΌΥ] ἐπιμελεῖσθαι. ταύτῃ τῆδε Ὁ. ὑμῶν οἵ. Α. ἀ6α. 
1). ἀὐτὴρ, γε] γὰρ 1, Δ0η] ἁρμόζων. δὴ οπι. ἢ). παίσαντες 10., 
566 τηρ-. 8]. τη. ἢ παίοντες. ἕτερος ἐν τούτοις ἑτέρου διαφέρει 1). ἡμῶν 
διαφέροι 1). τόλμῃ] εἰ δηΐθ Πος δΔἀά. Α. ἢ ἴ.. ογαϑὶ ἃ. τόλμης 1).(. Τ. 
προσήκει ἥττονα 1). ἢ ἡμῖν] ἡ ἡμῶν 1 ὑποτρέφεσθαι] παρέχεσθαι Ὁ. εἱ 
ΤΩΡ. ἐς . τὰ ἀγαθὰ - πάντα οτη. ἢ). τούτου τὰ Τὰ τούτου ΓΙ, 

18. εἰπεῖν ἴ). ΤΥ. εἶναι] ἰέναι Α.α. ΡΓ. 10. εἰ] οἱ Α τῶν αὐτῶν 
τυγχάνειν, μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν] ὁμοίως βιοτεύειν Ἶ ΝΑΌλ ΕΣ: Α., υἱ 1η8), 
τυγχάνοιεν μὴ ἐθέλοντες ταῦτα Α.(. ΡγΓ., ὁμοίων βιοτεύειν (μος ῬαποιΒ ἰηΐτα Ρο- 
51015 ποία (ὰ., ουαϑιῦ 1. οἵ τῶν αὐτῶν ἴῃ τηδγρ.) μὴ ἐθελήσουσι ταῦτα ποιεῖν ἃ. 
ΟΟΥΤ. ϑελήσουσιν , καὶ οἵη. 1). ἀνέλαβον] ἔλαβον 1). ὅπλων 
ἀνάληψις πηρ. (, 20. μὲν οτῃ. Ὠ. οὔπω 10). μεθ᾽ αὐτοῦ ε8ῖς Ὁ. 
εἰς] πρὸς ἫΝ διδ. δὲ] διδ. τε ΑΕ. 

τ6. ὁπλίσει] Π)6 αὰὰ οοπΐί, 5.9. Π: τούτου] κράτους. 
μάχαιρα] Ν. 84 1, 2, 12. 18, τοῖς ὑπηρ. ὅπλοις) Οὐηΐ, 7, 4.18. 
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21 θήγειν δὲ τὰς ψυχὰς εἰς τὰ πολεμικά. καὶ πρῶτον μὲν [8] 

λαβὼν παρὰ Κυαξάρου ὑπηρέτας προσέταξεν ἑκάστοις 

τῶν στρατιωτῶν ἱκανῶς ὧν ἐδέοντο πάντα πεποιημένα 

παρασχεῖν" τοῦτο δὲ παρασκευάσας οὐδὲν αὐτοῖς ἐλελοίπει 
ἄλλο ἢ ἀσκεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον, ἐκεῖνο δοκῶν κατα- 
μεμαθηκέναι ὅτι οὗτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἱ ἂν 
ἀφέμενοι τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν ἐπὶ ἕν ἔργον 

τράπωνται. καὶ αὐτῶν δὲ τῶν πολεμικῶν περιελὼν καὶ τὸ 
τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκοντίῳ κατέλιπε τοῦτο μόνον. αὐτοῖς τὸ 
σὺν “μαχαίρᾳ καὶ γέρρῳ καὶ θώρακι μάχεσθαι: ὥστε εὐθὺς 
αὐτῶν παρεσκεύασε τὰς γνώμας ὡς ὁμόσε ἰτέον εἴη τοῖς 
πολεμίοις, ἢ ὁμολογητέον μηδενὸς εἶναι ἀξίους συμμάχους" 
τοῦτο δὲ χαλεπὸν ὁμολογῆσαι οἵτινες ἂν εἰδῶσιν ὅτι οὐδὲ 
δ ἐν ἄλλο τρέφονται ἢ ὅπως μαχοῦνται ὑπὲρ τῶν Τρε- 

22 φόντων. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων [9] 
ἂν “γένωνται ἀνθρώποις φιλονεικίαι; πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσι 

ταῦτ᾽ ἀσκεῖν, ἀγῶνας τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων ὁπόσα 
ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθὸν εἶναι ὑπὸ στρατιωτῶν καὶ 
προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειθῆ τοῖς 
ἄρχουσι καὶ ἐθελόπονον καὶ φιλοκίνδυνον μετ᾽ εὐταξίας καὶ 
ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν καὶ φιλόκαλον περὶ ὅπλα 
καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, πεμπαδάρχῳ δ᾽ 
αὐτὸν ὄντα οἵόνπερ τὸν ἀγαθὸν ἰδιώτην καὶ τὴν πεμπάδα 

21. κυαξάρους 1). ὑπερέτας 1). ΠΟΥΥ. 5.07. 
Α.0.α. παρέχειν 1). ἄλλο ἐλελ. Ὁ. 
ἰτέον ΒΆΡΕΙ ἐ τὰ8. ἴη ἢ). ἴῃ τὰϑβ. ἃ. 

ἱκανῶς ἴ,. τηρ΄. ΓΤ. ἱκανοὺς 
ἀμφέμενοι Ἀ. τὸ] τῷ ἃ. 

εἴη} ἐπὶ (564 τὲ ΒΆΡΕΙ ε δγδϑιπη ηαυϊὰ 
νιαθαίατ) Π)., φυοα Δα α1Ὁ τηρ΄. ἴ,. τοὺς πολεμίους 10. ΡΓ.» αὐ νἹαθίτ, ΘΟΥΥ. 
1 ΌὈΓΙΟΘΤΙΘ ἐ. μηθενὸς Α.Ὁ. ἀξίους εἶναι 1). τουτὶ σ΄. μάχωνται 
Βισιν: 22. γένωνται] γένται Θἷ ον 8. Υ͂. Α. ἐγγένηται 1). οἱ φιλονεικία. 
τε οἵη. }). καὶ προεῖπε] προεῖπε Α. ἃ δὲ προεῖπε 10. παρέχειν ἑαυτὸν Ὦ. 
ἐθελοπόνον 10. πενταδάρχῳ Α. οἷ πεντάδα. δ᾽ αὐτὸν] δ᾽ ἑαυτὸν Α. 
δ᾽ ἑαυτῷ ἃ. 

21. Κυαξάρους Ῥῖο Κυαξάρου Ζευ- 
Π]ᾺΒ, τη]ΐα α6 βουρύαγα ἀἰβραϊαῃβ δὰ 
1, 6, 9. 0ΌΪ ἀοοσθῦ βθθρ1πι8 σΟΘΙ(Ο8 
ῬΓΕΘΡΟΥΓΘ ἴδηο ἔογιηδῖη, δα ψαᾶπὶ 16]1- 
ααοβ τοίου πη 08 6585. 5ΟΗΝ, 
Μαιῖοὃ. 

ὑπηρέτας] Ὗ, 84 ΒΓ 51: 
ἱκανῶς) ἱκανοὺς, αυοῇ οϑύ ἴῃ ες 

81 ψΘΥΌΤΩ οβί, οἱϊτη ρου πεϊΐ δα ὑπηρέ 
τας, 8110 ἴσεῦ Ροβιίίατη. ΒΟΉΝ. 

καὶ αὐτῶν---μάχεσθαι] ὅϑυϊάδαβ Υ. 
Τέρροιν, ὁΧ ἢ. 1.: Κῦρος “περιελὼν τὰ 
πολλὰ τῶν π. κατέλιπε μόνον τὸ συνὸν 

τοῖς στρατιώταις μαχαίρᾳ---μάχεσθαι. 
22. χενωνα στ φιλο μϑεἢ Οὐ . 

οοηΐ. Βεὶρ. [,86. 4, 2 Ὁρῶν οἷς ἂν 
μάλιστα φιλονεικία ὀργένηκωι Κι Τρυλι 
ΡΙαν. Ἰηἴτα 8, 2, 26. 

φιλόκαλον περὶ ὅπλα] Οοηῖΐ. ΑΠΔὉ. 
3: 2,97: 

πεμπαδάρχῳ] Εδάθτη αἴθ ἢϊς νᾶ- 
τἱοίαβ ΗἸρράτγοῆ. 4, 9, οἱ . αν. ὩΣ 
6. ΒΟΌΗΝ. δεὰ τηΐτγα 2, 2, 21 πεμπ-» 
4] ΠΟ πέντ, τὖ πεμπ- ὉΌΙαΙΙΘ ῥγϑθἔθ- 
ΤΠ Ιη ρω ὦ απο ΟΡτΙΠῚ] ἐπιθηΐαν 
Η. συ. 

α 
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εἰς τὸ δυνατὸν τοιαύτην παρέχειν, δεκαδάρχῳ δὲ τὴν δε- 
κάδα ὡσαύτως, λοχαγῷ δὲ τὸν λόχον, καὶ ταξιάρχῳ ἄἀνε- 
πίκλητον αὐτὸν ὄντα ἐπιμέλεσθαι καὶ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ ἀρ- 
χόντων ὕπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν ἄρχουσι παρέξουσι τὰ δέοντα 

23 ποιοῦντας. ἀθλα δὲ προύφηνε τοῖς μὲν ταξιάρχοις ὡς [το 
τοὺς κρατίστας δόξαντας τὰς τάξεις παρεσκευάσθαι χίλι- 
άρχους ἔσεσθαι, τῶν δὲ λοχαγῶν οἱ κρατίστους δόξειαν 
τοὺς λόχους ἀποδεικνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας 
ἐπαναβήσεσθαι, τῶν δ᾽ αὖ δεκαδάρχων τοὺς κρατίστους εἰς 
τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστήσεσθαι, τῶν δ᾽ αὖ πεμ- 
παδάρχων ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν 
ἰδιωτῶν τοὺς κρατιστεύοντας εἰς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. 

ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τούτοις τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν θεραπεύ- 
εσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλαι τιμαὶ αἱ 
πρέπουσαι ἑκάστοις συμπαρείποντο. ἐπανετείνοντο δὲ καὶ 
μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι 

24 χρόνῳ ἀγαθὸν μεῖζον φαίνοιτο προεῖπε δὲ νικητήρια καὶ 

ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὕλοις τοῖς λόχοις, καὶ ταῖς δεκάσιν 
ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν, αἱ ἂν φαίνωνται εὐπιστότα- 
ται τοῖς ἄρχουσιν εἶναι καὶ προθυμότατα ἀσκοῦσαι τὰ 

[11| 

δεκάρχῳ (α. ΠΟΥ. Πρ. ΓΤ. ὡσαύτως δὲ "λοχαγῷ τὸν λόχον" ὡς δ᾽ αὕτως ταξι- 
άρχῳ᾽ ὡς δ᾽ αὕτως τῶν ἄλλων ἀ “ἀρχόντων ἑκάστῳ ἀνεπίπληκτον αὐτὸν ὄντα 1). Ροϑδὺ 
ταξιάρχῳ Ο. πὰρ. τ. 844, ὡσαύτως ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ἀρχόντων. λοχαγῷ] 
λόχῳ ἀνεπίπλητον (ἃ. ροβίῖϊο κ ΒΌΡΟΙ ἡ, 1.6. ἀνεπίληπτον, αἱ ΝΥ ὁ- 
ΟΠ ο]ἰαπα, ΡΟύτι8 πθδῃη ἀνεπίκλητον. Ῥο] χ 8, 08: ᾿Ανεπίληπτον. ἀνεπίκλητον, ὡς 
Ξενοφῶν, ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀνεπικλητως Θιρυμιδίδησς ἀνεπίπληκτον, υοὰ γοϊαὶΐ ΦΟΥ̓Ρ. 
ΝΜ. Ταῦ γὶ ἐπιμελεῖσθαι. αὑτῷ] αὑτῶν Α.α. αὑτὸν Β. αὖ ὧν} 
αὐτῶν Α.ἃ. ργ. ἄρχουσι Ἀ.1). ἄρχωσι (ἁ., ἀπᾶ486 ἂν ἄρχωσι Αἷ- 

ἀ1ηδ. 23. προὔφαινε Α.(. τοῖς μὲν] τοῖς Α.. ταξιάρχαις ἃ. 
ιν. ὡς τοὺς--παρεσκευάσθαι] οἵ κρατίστας δόξαιεν τὰς τάξεις παρασκευάσαι 
Δα, (. τηρ. τ. ροβῖ ταξιάρχοις. οὐ 41ὶ δόξειεν 1). ἴῃ τεχύτι, ΟἸΏΪ8818 ὡς τοὺς--- 
παρεσκευάσθαι. κράτιστα Α. δόξαντας] δόξοντας Α.Ο. τάξεις] 
πράξεις ἃ. ΤΥ. δόξαιεν Α.α. ταξιαρχῶν Δ... εὖ δεκαδαρχῶν Ὀ18. 
πενταδαρχῶν Α. οἵ 41] 8]. τὴ. 5.0. μπ ἃ. πεμπαδαρχῶν 1. δὲ οἴῃ. ἃ. 
τούτοις πᾶσι ἃ. ἐπανέτεινε---μείζονας ἐλπίδας 1}. μείζους 160 οοθχ 
Βγαχ. ἰὴ ᾿Ἔπανετ. ἐπαίνου] ἔπαινοί τε Α.Ο.. ἔπαινοί τε καὶ δυάδα. ἀγα- 
θὸν] ἀγαθὸν εἶναι Α.α. δ'ιυια68. 24. πεντάσιν Δ. αἵ ἂν) [ΔὈΤῚ ἐάν. 
εἶναι] οὖσαι 1)... οοΥτ. 

ἀνεπίκλητον] [Πἰποαῖιθ νοο., ἰηΐου 
αι ὨϊῸ νὩυαῦαΓ, ΡΓοοῖο ΧΘΠΟΡΠΟη- 
ἴδιαι αὐϊττιν οὐϊατη ΓΓΠτιον ἀ1468. 

δύξειαν] Ν. ΠῚ 2, ΤΊ. 
καταστήσεσθαι) διρτϊῖ, ρᾶββῖνα 61- 

οἷν, αὶ ΑΠδΌ. 1, 2, 8. 
τιμαὶ] Υ. 5.20: 4. ο. 

24. ἐὰν. φαίνωνται Θυη 1, 2, 12 
50: Ἔν ἡ δ᾽ ἂν φυλῇ πλεδότοι ζῶν 
δαημονέστατοι. . καὶ εὐπιστότατοι, ἢϊς 

αποα4μ6 αἵ ἂν ΒΟΓΙ ρΒίββ8 ΧΕ ΠοΡοηΐθιη 
ΘΟΠἾ6ο] δα 65. δίερῃ. ν. Ἐὔπιστος. 

εἶναι ΤΠ Π1ΟΠν ΠῚ ΟΟΥΤΘΟΙΟΙΒ δΒιιβίιι- 
Ἰογιιηΐῦ 15 ΘΠ 2, 2.1. 
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προειρημένα. ἦν δὲ ταῦτα νικητήρια οἷα δὴ εἰς πλῆθος 
πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προείρητό τε καὶ ἠσκεῖτο ἡ στρατιά. 

25 σκηνὰς δ᾽ αὐτοῖς κατεσκεύασε, πλῆθος μὲν ὅσοι ταξίαρχοι [12] 
ἦσαν, μέγεθος δὲ ὦ ὥστε ἱκανὰς εἰναι τῇ τάξει ἑ ἑκάστῃ: ἡ δὲ 
τάξις ἣν ἑκατὸν ἄνδρες. ἐσκήνουν μὲν δὴ οὕτω κατὰ 
τάξεις" ἐν δὲ τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν ἐδόκουν μὲν αὐτῷ ὠφε- 
λεῖσθαι πρὸς τὸν μέλλοντα ἀγῶνα τοῦτο ὅτι ἑώρων ἀλλή- 
λους ὁ ὁμοίως τρεφομένους. καὶ οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειονεξίας 
ὥστε ὑφίεσθαί τινα κακίω ἑτέρου εἶναι πρὸς τοὺς πολε- 
μίους. ὠφελεῖσθαι δ᾽ ἐδόκουν αὐτῷ καὶ πρὸς τὸ γιγνώσκειν 
ἀλλήλους ὁμοῦ σκηνοῦντες. ἐν δὲ τῷ γιγνώσκεσθαι καὶ 
τὸ αἰσχύνεσθαι πᾶσι δοκεῖ μᾶλλον ἐγγίγνεσθαι, οἱ δ᾽ 
ἀγνοούμενοι ῥᾳδιουργεῖν πως μᾶλλον δοκοῦσιν, ὥσπερ ἐν 

“ὁ σκότει ὄντες. ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ καὶ εἰς τὸ τὰς τάξεις ἀ ἀκρι- 
βοῦν “μεγάλα ὠφελεῖσθαι δὼ τὴν συσκηνίαν. εἶχον γὰρ 
οἱ μὲν ταξίαρχοι ὑφ᾽ ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κεκοσμημένας 

[13] 

δὴ] η ἴῃ τᾶ8. Ὦ. ἀσκεῖτο Α. ἤσκητο Ὁ). ταῦτα ν. νὶ ταύταις τὰν. ὮὉ. 

ἡ στρατιὰ ὑ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ).α. τὰ 25. ὥστε] ὡς ἢ). τῇ τάξει 
ἑκάστῃ" ἡ δὲ τάξις} τῇ τάξει" ἑκάστη δ᾽ ἡ τάξις Α.. οὕτως ὁμοῦ 
σκηνοῦν] ὁμοσκηνοῦν 1). ὅτι ἐν τῷ ὁμοῦ σκηνοῦν τοὺς στρατιώτας- ὄντες 106- 
Υἱὰβ δια ν. Συσκηνία. τοῦτο] τούτου 1}. ἀλλήλοις 1)... ἐ 1ῇ 188. 
κακίω] πηεμότερον ὁ Α. δυϊάαβ. κακίω ἕτερον 1)., 568 ὦ ἸΏ ΤΆ8. γινώσκεσθαι 
ἀλλήλοις Π).α. τὴρ; ὁμοσκηνοῦντες Ὁ. ἐν γὰρ τὸ (510) Ὁ. δοκεῖ] 
ἐδόκει [).1,. τηρ΄. ΓΤ. καὶ ὅτι ἐγίνωσκον ἀλλήλους, καὶ τὸ αἰσχύνεσθαι. πᾶσιν ἐδόκει 
ἐγγίνεσθαι ϑιυιῖϊάδβ, εὖ ΤηοΧ ἀγνοοῦντες ῥᾳδιουργοῦσιν, ὥσπερ ἐν σκότει ὄντες. Ε 
ΧΘπορμοπίθ υδβίατςῃ. 1]. Ρ. 220, ΩΣ ᾿Ενταῦθα δὲ γράφουσιν οἱ παλαιοὶ καὶ ὅτι 
τὸ μὲν γινώσκειν ἀλλήλους αἰσχ. ποιεῖ, οἱ δὲ ἀγνοοῦντες ῥ. ὥσπερ ἐν σ. ὅ. ἐν] 
οἱ ἐν 1)... τηρ΄. τη. δηΐ. σκώτει ᾿νε 26. καὶ εἰς τὸ τὰς] εἰς τὸ καὶ 

Α.α.Μ. μεγάλα] μέγα Ὁ. μὲ 6: ΘΙΆΒΟ ροβί α ΒῖΥ6 λα 5Ιν6 ὡς, παθτη 
α 51Π1116 51} Ἰπ|. Δ. μεγάλως 1,. ΟΟΥ̓Τ. μεγάλα ΡΡ. συσκηνίαν] ὁμοσκηνίαν 1). 
κεκοσμημένας 6. τη. ΤοοΘη Ι55ηδ, Μ. κοιμωμένας Α.(α. ΡΥ. κεκομημένας [9., σ' 
5. 

οἷα δὴ εἰς πλῆθος πρέπει] Ἐχ Αη- 
1Βο]ορία, ἐς ἀμφοτέρους ἔπρεπε, αἰζα}} 
ΘίΘΡΗ. ἴῃ 68. 

ταῦτα---ἠσκεῖτο] (θη. νΟ]. 8, ρΡ. 
833: ᾿Ακηκοὼς εἰς ἄκρον ξανθαὶ με 
τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν. ΑἸϊαὰ νογὉ] 
815 ΟΠ] δοσιιϑαῖίνο 1 Π0] ΘΧΘΟΙΊΠΪα 
αἰτα}}} ϑίθρ. ἴῃ ΤΏ65., νο]αΐ ΤΘρΡΌΓΠΙΙ 
εἰ λόγους ἀσκούμενοι κακίαν μάθοιεν, 
ἈΙΓΟΓΆΠῚ ὭΘΒΟΙΟ οὐἼα8, ἀσκούμενος τὴν 
κυνικὴν ἄσκησιν ὑπὸ τῷ 'Ροδίῳ. Η τυ)ὰ8 
ΒΟ αγ86. ἸΡΉΔΥ] ΘΟΥΓΘΟίοΟΓο5 Ἰ ΡΟ] 
᾿θγ15. φαϊθυβάδιη ᾿πὐπ]εγαηΐ ὑπὸ τῆς 
στρατιᾶς. (ὑδἴθγαϊη 8000]. ΔΑρΡΒΥΠΟΙΙΙ 
1 12. ᾿λμοῦϊ. γν0]. 2, ῥ. Βὅδ, 12: 

Τυμνάζεσθαι κυρίως ἐστὶ τὸ γυμνὸς 
(γυμνοὺς) ἀγωνίζεσθαι καὶ ἐκμανθάνειν 
εἴτε πολεμικὴν ἐ ἄσκησιν εἴτε ἁμιλλητη- 
ρίους ἀγῶνας---ὥσπερ Ξὶ "Ξί. ἐν τῇ Κύρου 
παιδείᾳ τὸν Κῦρον αὐτὸν ποιεῖν μετὰ 
τῶν ἑταίρων ἔγραψεν, ἀσκούμενον τὰ 
πολεμικά. 

25. ὑφίεσθαι --- εἶναι], ΑἸῖϊα Πυ]ὰ8 
ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΏΙΒ ΘΧΘΙΉΡΪα (6 τηθαϊο εχ 
Η. στ 4. 6. δὲ Οὐτατπ πο. 8. Ὁ, 
αἴτια} ΟΠ ΘΙ ΘΓ. δὰ (θομῃ. 12, 14, 
δοῦν! οχ ΔΗΔΌ. 2, 5» 5: 

ἐν τῷ γιγνώσκεσθαι) Ἐρἢ5 56 ΘΗ 118 
γ᾽ οἰ ΌΥ 6586 ἢ]. 5, ΒΩοο. 5ΟΗΝ. 

26. κεκοσμημένας) Δ εΥθυτη 6 οἵ- 

α. 2 
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ὥσπερ ὁπότε εἰς ἕνα πορεύοιτο ἡ τάξις, οἱ δὲ λοχαγοὶ τοὺς 
λόχους ὡσαύτως, οἱ δὲ δεκάδαρχοι δεκάδας, πεμπάδαρχοι 

27 πεμπάδας. τὸ δὲ διακριβοῦν τὰς τάξεις σφόδρα ἐδόκει 
αὐτῷ ἀγαθὸν εἶναι καὶ εἰς τὸ μὴ ταράττεσθαι καὶ εἰ ταρα- 
χθεῖεν θᾶττον καταστῆναι, ὥσπερ γε καὶ λίθων καὶ ξύλων 
ἃ ἂν δέῃ συναρμοσθῆναι, ἔστι, κἂν ὁπωσοῦν καταβεβλη- 
μένα τύχῃ, συναρμόσαι αὐτὰ εὐπετῶς, ἢν ἔχῃ γνωρίσματα 
ὥστ᾽ εὔδηλον εἶναι ἐξ ὁποίας ἕκαστον χώρας αὐτῶν ἐστιν. 

28 ἐδόκουν δ᾽ ὠφελεῖσθαι αὐτῷ ὁμοῦ τρεφόμενοι καὶ πρὸς τὸ 
ἧττον ἀλλήλους ἐθέλειν ἀπολείπειν, ὅτι ἑώρα καὶ τὰ θηρία 

τὰ “συντρεφόμενα δεινὸν ἔ ἐχοντα πόθον, ἢ ἣν τις αὐτὰ διασπᾷ 
20 ἀπ᾿ ἀλλήλων. ἐπεμέλετο δὲ καὶ τούτου ὁ Κῦρος ὅπως μή-[ 14 

ποτε ἀνίδρωτοι γενόμενοι ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ δεῖπνον 
εἰσίοιεν. ἢ γὰρ ἐπὶ θήραν ἐξάγων ἱδρῶτα αὐτοῖς παρεῖχεν, 
ἢ παιδιὰς τοιαύτας ἐξηύρισκεν αἱ ἱδρῶτα ἔμελλον παρ- 
έχειν, ἢ καὶ ὶ πρᾶξαι εἴτι δεόμενος τύχοι. οὕτως. ἐξηγεῖτο τῆς 
πράξεως ὦ ὡς μὴ ἐπανίοιεν ἀνιδρωτί. τοῦτο γὰρ ἡγεῖτο, καὶ 
πρὸς τὸ ἡδέως ἐσθίειν ἀγαθὸν εἶναι καὶ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν 
καὶ πρὸς τὸ δύνασθαι πονεῖν, καὶ πρὸς τὸ ἀλλήλοις δὲ 
πρᾳοτέρους εἶναι ἀγαθὸν ἡγεῖτο τοὺς πόνους εἶναι, ὅτι καὶ 
οἱ ἵπποι συμπονοῦντες ἀλλήλοις πρᾳότεροι συνεστήκασι. 

πρός γε μὴν τοὺς πολεμίους “μεγαλοφρονέστεροι γίγνονται 
οἱ ἂν συνειδῶσιν ἑαυτοῖς εὖ ἠσκηκότες. 

δὲ οπι. 1)., ᾿πξου ρα ρθη8 ροβῦ λόχους. δέκαρχοι Ὦ). ΟΟΥΤ. 5... δε- 
κάδας] τὰς δεκάδας 1) .(ἃ. οοτΥτ. πεντάδαρχοι ἈΑ. καὶ οἱ πεμπάδαρχοι Ὦ. 
πεμπάδας) πεντάδας Ἀ. ν εἴ αὖ ν]ἹἀΘἴπ τ ΒΊΡΟΥ αδαὰ Τὴ. Τὶ α. τὰς πεμπάδας 1Ὁ 
27. διακριβοῦν) ἀκριβοῦν Ὁ. εἰ] εἰς τὸ εἰ Ὁ. ἃ οτὴ. Δ. Ο.18..0ὁ τα, 50]. 
πὖ ΒΟ. 6 Πα ππὶ νἹἀθαίαγ ἂν δέη. Ν΄. δα 5.21. ἔστι] ἔτι Α. ὁποσοῦν 1). 
αὐτὰ] ταῦτα Ὁ. ἢν })ὴ. ἂν Α.α. χώρας ἕκαστον 1). 28. θέλειν ἀπολεί- 
πειν Α.α. ἂν ἐθέλειν ἀπολιπεῖν Ὁ συντρ.] ὁμοῦ τρ. 1). διασπάση 10. 
20. ἐπεμελεῖτο 1). τούτου] τοῦδε Ὁ. ἀνίδρωτοι] ὅ ὅσον ἀγαθὸν ἐν 
τῷ ἱδρωκέναι (ά. της. τὸ δ.] ἐπὶ τὸ δ. Π. ἐξ.7 αὐτοὺς ἐξ. Ὁ. 20. [ΔὈγ] 
ἐξεύρισκεν. ἤμελλον Α.Ὁ. παρασχήσειν 1). ΘΟΥΓ. 5.7. πράξαι 10. 
ΟΟΥΓ. πράξας Α.6. οἵ, αὐ νιάείυν, Ὁ. ΡΥ. τι] τι ἄλλο 0. ἡγεῖτο] ἤδει 
Δ. εὐ [ογΐαββθ (αὰ., ἴῃ 40 ἴδπ) δηραϑίθ Βουρίατη ἡγεῖτο υἱὖ ἤδει Βι106886 ν]ἀΘαἴτ 
ΤᾺ] ΠΩ 116 Βουρύαγα αἰ γαῦ 40 Θθα θη ἡγεῖτο. πονεῖν) τι πονεῖν 1). 
πραότερον Α.1). συνείδωσιν ἃ. ξυνείδωσιν 1). 

αἀἸη1θ 115. τα] απ τιϑιζαὔατη ατη Ἠοτη. 28. συντρεφόμενα] Ἐαάριη Ξοηΐθηίϊα 
11. Γ. 1: Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμηθεν ἅμ᾽ Οὐομητηθηῦ. 2, 3, 4, ἃραα Ρ]υϊαγοἢ. 
ἡγεμόνεσσιν ἕκαστοι: Οἄ. 1, 157, εἴ Μον. ἢ. 8 Ε. ΗὔΤΟΗ. 
Ῥαββϑη. Πιοηυβ. Απΐ. βοπι. νο]. 1, σῇ. ἀνιδρωτί] συ 1448 ἴῃ ᾿Ανιδιτὶ, 6Χ 
Ρ. 212 ο(. Οχοῃ: ᾿ἙἘκοσμεῖτο ἐν τοῖς ἢ. ]. : ̓Ανιδρωτὶ πρὸς τὸ ἄριστον οὐκ 
ἀγῶσι μετὰ τοὺς προμάχους" '". Ρ. ἤρχοντο οἱ τοῦ Κύρου στρατιῶται, διὰ 
ὅροι : ᾿Εξῆγε κεκοσμημένην τὴν στρα- τὸ ἡδέως ἐσθίειν καὶ ὑγιαίνειν. 
τιάν. ἩΠΤΟΗ 
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30 Κῦρος δ᾽ ἑαυτῷ σκηνὴν μὲν κατεσκευάσατο ὥστε ἱκανὴν [15] 

ἔχειν οὺς καλοίη ἐπὶ δεῖπνον. ἐκάλει δὲ ὡς τὰ πολλὰ τῶν 
ταξιάρχων οὺς καιρὸς αὐτῷ δοκοίη εἶναι; ἐστι δ᾽ ὅτε καὶ 
τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν δεκαδάρχων. τινὰς καὶ τῶν πεμπα- 
δάρχων ἐκάλει; ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν στρατιωτῶν, ἔστι δ᾽ 
ὅτε καὶ τὴν πεμπάδα ὅλην καὶ δεκάδα ὅλην καὶ λόχον 

ὅλον καὶ τάξιν ὅλην. ἐκάλει δὲ καὶ ἐτίμα ὁπότε τινὰς ἴδοι 
τοιοῦτόν τι ποιήσαντας ὃ αὐτὸς ἐβούλετο ποιεῖν. ἦν δὲ τὰ 
παρατιθέμενα ἀεὶ ἴσα αὐτῷ τε καὶ τοῖς καλουμένοις ἐπὶ 

31 δεῖπνον. καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸ στράτευμα δὲ ὑπηρέτας ἰσομοί- 
βους πάντων. ἀεὶ ἐποιεῖτο" οὐδὲν γὰρ ἧττον τιμᾶν ἄξιον 
ἐδόκει αὐτῷ εἶναι τοὺς ἀμφὶ τὰ στρατιωτικὰ ὑπηρέτας οὔτε 
κηρύκων οὔτε πρέσβεων. καὶ γὰρ πιστοὺς ἡγεῖτο δεῖν 
εἶναι τούτους καὶ ἐπιστήμονας τῶν στρατιωτικῶν καὶ 
συνετοὺς, προσέτι δὲ καὶ σφοδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ ἀόκνους 
καὶ ἀταράκτους. πρὸς δ᾽ ἔτι ἃ οἱ βέλτιστοι νομιζόμενοι 
ἔχουσιν ἐγίγνωσκεν ὁ Κῦρος δεῖν τοὺς ὑπηρέτας ἔχειν; καὶ 
τοῦτο ἀσκεῖν ὡς μηδὲν ἀ ἀναίνοιντο ἔργον, ἀλλὰ πάντα νο- 
μίζοιεν πρέπειν αὑτοῖς πράττειν ὅσα ὁ ἄρχων προστάττοι. 

ΚΕΦ. Β. 
» ἣν ᾿ 5 3 ,ἴ ε ΄ « ᾿ὰ “" 

Αεὶ μὲν οὖν ἐπεμέλετο ὁ ἴζῦρος, ὁπότε συσκηνοίεν, 
[2 » 7ὔ {42 , ἢ: 

ὅπως εὐχαριστότατοί τε ἅμα λόγοι ἐμβληθήσονται καὶ 

,.30. δ᾽ ἑαυτῷ Δ. δὲ αὑτῷ α΄. δὲ αὐτὸς Ὁ. ὥστε ἱκανὴν ἔχειν] ὡς ἱκανὴ 
εἴη Ὁ. ᾿δεῖπνον τὸ δεῖπνον Ὁ. ταξιαρχῶν Δ.Ε. αὐτῷ ] αὐ- 
τοῖς Α.Ὁ. ρτ., υὖἱ νἸἀείατ.. λοχαγῶν καὶ τῶν οἵη. Α.(. τηρ-. Γ. δεκα- 
δαρχῶν Ὁ. ,πενταδαρχῶν Α. πεντεδαρχῶν α. εἱ μπ᾿ τῇ. Τ. ΒΆΡΕΙ τ. πεμ- 
παδαρχ ὧν Ἷω ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ τῶν λ. ἔ ἔστιν ὅτε καὶ τῶν Δ. 19. τὴν πεμ- 
πάδα] τὴν πεντάδα ἈΑ. πεμπάδα 1). καὶ δεκάδα ὅλην Κὰ. ἐκάλει καὶ δεκάδα 
ὅλην (ὐ. ἐκάλει δὲ καὶ δεκάδα ὅλην Ὠ.Η. οτα. Α.α. καὶ λόχον ὅλον καὶ τάξιν 
ὅλην (α. τηρ. τ΄. ὅτε ἃ. καὶ ὁπότε Ἡ. 
Π.α. τωρ. τὰ] μὲν 844. 1).6. 5. ν. τ. 

τοιοῦτο Α.}Ὁ). αὐτὸς] πάντας 
ΜΕ ΄“ ΕῚ ΄“ . 

αὐτῷ τε) αὐτῷ Α. δεῖπνον] τὸ 
δυο δ6ἃ..6....Ψἅ 21. ἀεὶ πάντων Ὁ. ἐποίει }. προσέτι] ἐ ἔτι ". 
ἀταράχους 1). ἋΟς. ΘΌΣΥ. τ. πρὸς δ᾽ ἔτι] πρὸς δὲ τούτοις 1). πρὸς τούτοις καὶ, 
ΒΌΡΕΟΓΙ πρὸς Δ αἸτο δὲ, α. πιρ'. Τ΄ ἃ] ὅσα 1).(. τη. τ. αὐτοῖς Α.1).α. 
πρέπειν] τὸ τοῖς ὑπηρέταις πρέπον τηρ. ἃ. ὁ] οὔ. Α.Ὁ. οἵ 4Ἐὶ μὰ. στ. δῆ ἀξ 
ἂν ὁ 1,., αὔἴ 10. Ἰίδαιιο ἅρχων 5οΥ]θοπά τὰ ν]Ἱἀ θέαν, πὖ 27. ἅν. προστάττοι] 
πράττοι 1). ΠΟΥΤ. 5.0. 1. ἐπεμελεῖτο Ὁ. 

31. ὑπηρέτας] (ὑοηῇ. 46. 18. ὑπη- 
ρέταις, Ὀ]ΘΙ Τα 16 [118 Τρ Γᾶ ΟΣ 8, 
ῬΆΤΟ Ῥυρηδηθθαβ, δα. Τατις. ΞΘ οΥΙρ- 
[ΟΥ̓ τηλ]Πῦ. ψΟ]  2. ΒΡ... 250: 

ὅσα ἔχουσιν 68 Ἢ ΠΊΟΥΊΡτι8, πὸ [μαὕ. 
Οὐϑαν ἰοο πμαϑοί, 5ΟΗΝ, 

1. Οοπῇ. ΡΙαί, Μον. Ρ. ό8ο Α. 
εὐχαριστότατοι] ταρσοτ. (ον. ΑΥ̓ 412. 

ΒὨρι. νο]. 7, ῥαγῇ. 2, ".. 1242,8: Συμ- 
πόσια δὲ Σωκρατικὰ διὰ σπουδαίων καὶ 
γελοίων ἐκφέρονται, τουτέστι διά τινων 
εὐαρέτων λόγων καὶ συνετῶν καὶ ἀναγ- 

[16] 
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παρορμῶντες εἰς τἀγαθόν. ἀφίκετο δ᾽ οὖν καὶ εἰς τόνδε 
ποτὲ τὸν λόγον. ᾿Αρά γε, ἔφη, ) ἄνδρες, ἐνδεέστεροί τί 
ἡμῶν διὰ τοῦτο Φαίνονται εἶναι οἱ ἑταῖροι ὅτι οὐ πεπαΐί- 
δευνται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμῖν, ἢ οὐδὲν ἄρα διοίσειν ἡμῶν 
οὔτ᾽ ἐν ταῖς συνουσίαις οὔτε ὅταν ἀγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς 

“πολεμίους δέῃ; καὶ Ὑστάσπας ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ 
ὁποῖοι μέν τινες ἔσονται εἰς τοὺς πολεμίους οὔπω ἔγωγε 
ἐπίσταμαι: ἐν μέντοι τῇ συνουσίᾳ δύσκολοι ναὶ μὰ τοὺς 
θεοὺς ἔνιοι αὐτῶν φαίνονται. πρῴην μέν γε, ἔφη, Κυαξά- 
ρης ἔπεμψεν εἰς τὴν τάξιν ἑ ἑκάστην ἱερεῖα, καὶ ἐγένετο κρέα 
ἑκάστῳ ἡμῶν τρία ἢ καὶ πλείω τὰ περιφερόμενα. καὶ ἤρξατο 
μὲν ἀπ᾿ ἐμοῦ τὴν πρώτην περίοδον περιφέρων" ὅτε δὲ τὸ 
δεύτερον εἰσήει περιοίσων, ἐκέλευσα ἐγὼ ἀπὸ τοῦ τελευ- 

3 ταίου ἄρχεσθαι καὶ ἀνάπαλιν περιφέρειν. ἀνακραγὼν οὖν 
τις τῶν κατὰ μέσον τὸν κύκλον κατακειμένων στρατιωτῶν 
Μὰ Δύ ἔφη, τῶνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστὶν, εἴγε ἀφ' ἡμῶν 

γε τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. καὶ ἐγὼ ἀκούσας 
ἠχθέσθην, εἴ τι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν, καὶ ἐκάλεσα εὐθὺς 
αὐτὸν πρὸς ἐμέ. ὁ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως ὑπήκουσεν. 

ἀφ. ---- λόγον ΟΠ]. Δ. δ᾽ οὖν] δὲ Ὁ εἶναι οτη. Ὦ. 
διοίσουσι 1). 2. ὑστάσπης Α.α. ὁ ὑστάσπης 10. ναὶ 

ἔνιοι Οἵ. 1). ροβύ αὐτῶν Β. αὐτῶν] ἤδη ἀπία Ὠοο αἀά. ὮὨ. Ροϑί 
κυαξάρης) τότε δηΐο κ. δα ἃ. Α. ρΡοβί κ᾿ βαποιβ ἰηἔγα ροβὶ τ 

τὸ ἀγαθόν Ὁ. 

ἕτεροι Α.Ὁα. 
ογαβιύ Ὁ. 
ἸοσιΒ. ψετεῦ. 
(α. ὅτε δηίβ κ. Ὁ. ἐγένοντο Ἀ. οὖ 8. ν. ῬΟΒΙΙΟ ΓΤ. ετὸ ἃ. κρέα Ῥοϑί 
τρία 10. ἢ Ῥοβί τρία οτη. Α.6. 5.ν.7. μὲν] μὲν δὴ Ὁ. ἐμοῦ] ὁ μά- 
γειρος 866. 10. εἴ τηρ. 8]. τη. 1. περιήει εἰσοίσων Δα. γνγ.: πάλιν Α.α. 
ΘΌΕΓ: Βύν! περιφέρειν] περι 5.ν. Ὁ. 8. ἀνακειμένων 10. εἴγε] εἰ Ὁ. 
οὐθεὶς Α. ἠχθέσθην τε 1). δοκοίη 10. ἐκάλεσα] ἐκέλευσα Ὁ. Ργ. 

καίων καὶ ἀξίων σπουδῆς, καὶ διὰ τῶν 
πρὸς εὐθυμίαν καὶ ἡδονὴν κινούντων, 
οὺς εὐχαριτωτέρους λόγους εἶναί φησιν 
ὁ Ξενοφῶν, ὡς πρὸς χάριν κινοῦντας" 

διὰ μὲν γὰρ τῶν περὶ ἀρετ ὧν λόγων 
κοσμεῖται τῶν σοφῶν τὸ συμπόσιον, 
διὰ δὲ τῶν χαριέντων πρὸς εὐθυμίαν 
κινεῖται. (ὑυ]ιι8 οοαοχ ΝΊη6ο}). εὐχα- 
ριστοτέρους. ἨθτΙηορθη685 1). νΟ]. 2, 
Ρ. 444.το: ᾿Αεὶ μὲν οὖν ἐπεμελεῖτο ὁ 
Κύρος, ὁπότε συσκηνοῖεν, ὅπως εὐχά- 
ριτές τε λόγοι ῥηθήσονται καὶ παρορ- 
μῶντες εἰς ἀρετήν. 18}}}} οοαά. Μομπδο. 
οὐ Νιπάοθ. εὐχαριτώτεροί τε. Ηϊο εὐ- 
χαριτώτατοι τηΔ]ο)αῦ ἰοΘΡ δ η 118, Οὐ]}115 
ψΟΟΘὈΜ]] ΧΟΡ] ἔδγα βαηΐ ἀα]1α, αὖ 
ἀϊοίτπι δα "65. δίθρηδηι. Ν'. δα 5.11. 

Ὑστασπὴς 1107} Ὦ6 Θ᾽ 16.5.4; 2. 

46, 47. Τηθ] ΠΟΥ Ὲ5. 7, 1, 19, Ὑστάσπας 
ΠΟΠΒίδηςοΥ 7, 4, οὔ ὃ, 4. Θποάᾶ οοπ- 
τηθη αὶ ᾿Αράσπας οἴ Γαδάτας 5] 6 
ΒΦ 06 ἀορτγαναύιπ, τὖ ΟἸΧῚ δα 5,4,1 

ἐγένετο] ἔλάοπη ατιδ Ὠϊο ᾿ηΐοΥ 5ἰη- 
συ ]αύθιὴ οὗ Ρ] ρα] θη οτιτ ΠΘαΐΓΟ ΡΠπι- 
ΓΆ]Π15. ΘΟΠ] ποίη ἢ ΓΟΓαΠῚ ΨΑΓΙΔΓΟ 
οβῇ 1ηἶγα Δ] απιοῦθ8. Θ᾽. θτι8 Ἰοοἷβ οτὴ- 
Πἰθιι5. ΠῚ Π110 Ρ]5 ὑπ] θα θη τὴ νἹά θυὶ 
4 αδηη ἘΠῚ ν 6] ΟἸΠΠΘΒ ἴῃ ΠΘΌΪΤῸ 60η- 
ΒΘ πηΐ, ΟἸΧΙ ρῥγϑῖ. δα ΑπηδΌ. Ρ. ΧΙ. 

ἤρξατο] ὁ μάγειρος ΔαΑΙζΑΙ ΘΠ πη 
ΠΟ ΤΏΪΠ118 ΒῈΡΕΥν ΟΊ) ΠΟ ΠΙΆ ΠῚ 
8. 4, ὌΠΡῚ ἄρξεται, ΡΥΦΟΒΘΥΓ τη τι Γὴ 
ἄρταμος 510 Ἰθϊάθηη Ῥα.]}]οὸ ροβῖ, τπθὶ 
Ἰύθτῃ 1Π]αΐππη μάγειρος, φιιοα νἱχ οΥ66]- 
116 Ὦϊο, 1116 ἄρταμος 8ογΊρβιββ Χρ- 
ΠΟΡΠοΟΙΐθπΙ. 



ΠΡ. 1 ΟΥΥΤΕ δ7 

ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἣ ἧκε πρὸς ἡμᾶς, ἅτε, οἶμαι » ὑστάτους 

λαμβάνοντας, τὰ μικρότατα λελειμμένα ἦν. ἐνταῦθα δὴ 

ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαθεὶς δῆλος ἦν καὶ εἶπε πρὸς αὑτὸν, Τῆς 

«τύχης; τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα δεῦρο τυχεῖν. καὶ ἐγὼ εἶπον, 

᾿Αλλὰ μὴ φρόντιζε" αὐτίκα γὰρ ἀφ᾽ ἡμῶν αὖ ἄρξεται καὶ 

σὺ “πρῶτος λήψει τὸ μέγιστον. καὶ ἐν τούτῳ περιέφερε τὸ 

τρίτον, ὅπερ δὴ λοιπὸν ἢν τῆς περιφορᾶς. κἀκεῖνος ἔλαβε: 
κατ᾽ ἔδοξεν αὑτῷ μεῖον λαβεῖν" κατέβαλεν οὖν ὃ ἔλαβεν ὡς 

ἕτερον ληψόμενος. καὶ ὃ ἄρταμος οἰόμενος αὐτὸν οὐδέν τι 
δεῖσθαι ὄψου, ῴχετο παραφέρων πρὶν λαβεῖν αὐτὸν ἔτε- 

5ρον. ἐνταῦθα δὴ οὕτω βαρέως ἤνεγκε, τὸ πάθος ὥστε ἀνή- 

λωτο μὲν ὃ εἰλήφει, ὅ ὅσον δ᾽ ἔτι αὐτῷ λοιπὸν ἣν τοῦ ἐμ- 

ἦν] ἐγένετο ὮὋ. αὑτὸν] αὐτὸν Α.α. ἑαυ- 
τὸν Ὁ. βληθέντα (α. “ΟΥ̓. 8:0. δεῦρο τυχεῖν] δευτεροτυχεῖν Α.(. σοΥγ. 
ϑυδτ δεύτερον τυχεῖν Β. 4. αὖ οι. ἢ. λήψει Β. λήψῃ Α.}).α. 
τοσούτῳ Ὦ. ἔλαβε. κἀτ᾽ ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λαβεῖν. κατέβαλεν οὖν Δ.Ε. ρζγ., 
ηἰἶδὶ χαρά κατέβαλλεν ΒΡ αἶδδο νἰἀθίαν ἱῬΥ. ΘΌΡΡΙΘΥ δυΐθπι Ροϑύ ἔλαβε τηρ΄. Τ΄. 
μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος" ὡς δ᾽ ὁ τρίτος ἔλαβε εἴ αὐτῷ μεῖον 8.ν. ΔουτΊρι αὐτὸν μεῖζον 
αὐτοῦ. Οὐμῃ σ. ΡΥ. ἐοπβαηίς Ἡ., πἰδὶ χυοά ἔλαβεν. κατ᾽, εἵ πω, ὨΪΒ] αυοά 
ἔδοξεν αὐτῷ μεῖζον αὐτοῦ λαβεῖν Βου ὈΪς. ἔλαβεν μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος" ὡς δ᾽ ὁ τρί- 
τος ἔλαβεν καὶ ἔδοξεν αὐτὸν μεῖζον ἑαυτοῦ λαβεῖν, καταβάλλει . Αα αυ 
ἌΔ]οΚ. ποίαν! ἔδοξεν αὐτῷ μεῖον λαβεῖν ΘΧχ Ι.Μ. μεῖον εχ Ν., αὐτῷ οχ Κ., 
κατέβαλεν οὖν εχ Μ. ἄρταμος] μάγειρος 1).(. τηρ. Τ΄ οὐδὲν απίθ 
οἰόμενος Ὁ. οὐθέν Α. τι] ἔτι Κα. ροβῦ δεῖσθαι 10. 5. οὕτως Α.}. 
μὲν] αὐτῷ αἀά. Ὦ. εἴ 5.ν. 6. τ. εἰλείφει 1Ὁ. ὅσον] [λΌτὶ ὄψον. Ροϑβέ 
απο ὃ οπι. Α. οὗ 4] ΡΥ. ᾿πίεγρυαηχογαῖ ροϑῦ εἰλήφει, ΘΟΥΤ. ροϑύ ὄψον, . ργ.; 
Δααι!ῦ 5. ν. τ.. αὐ Ὁ. δ᾽ ἔτι] δέ τι Α.ἃ. δὲ ἔτι 1). ἐμβάπτεσθαι) ἐμβάμ- 
ματος Κα. ἐηἡηοἰτοηὶς ΡΊΜΙΟΙΡ 8, ἐᾳιαηνίηδ (ΔΆ ΌΥΙ6 118. 

οἴομαι Α.α. σμικρ. Ὦ. 

ψι 9 Δ - παραφέρειν τὰ ποτήρια ; Σώφρων δ᾽ ἐν 
, ΄ ’ ᾿ 

Γυναικείοις --- Παράφερε, Κοικόα, τὸν 
σκύφον μεστόν. καὶ Πλάτων δ᾽ ἐν Λά- 
κωσιν ἔφη, Πάσας παραφερέτω. ἔΑλε- 

4. περιέφερε] ὁ μάγειρος, ααΐϊ οἱ ἴῃ 
ἄρξεται τιῖ6]]Προηπ5 οταῖ. 5ΟΗΝ. 

ἕτερον] Φ]αη. Ν, Α. 2. τι: «Τῆς 
μοίρας τῆς μείζονος ἁρπακτικὸς, ὡς ὁ 
Πέρσης ὁ παρὰ Ἐενοφῶντι τῷ χρυσῷ. 
Θαΐ δῇ Ἶδπι ὨΔ δεῖν ἴῃ ΠΌτο 500 μεῖ- 
(ον σου αἸοὶ ποῃ Ροΐεβί. Εἥρο ̓ 1ῦγοϑ 
ΟΡΓΪΠΊΟ8. 88πὶ Βοατιαΐπι8, αὐ πὶ ἴῃ ἦ6- 
ΤΘΡΙΟΥ ΠῚ Βουρύατα ΡΆΓΌΙΩ ἸΠΙΘΥ 86 
σοηνθηϊδηῦ πρῶτος εὖ μετ᾽ ἐμὲ δεύτε- 
ρος, ὩΪΠ1] διΐοτη ἴῃ ΠΟΥ βουὶρίθτα 
80 αυοα τοργθῃθηαίτν, ΒῈ]αΐο 16] 
ΤΏΘΠὯ0 αὐτῷ ρῥῖῸ αὑτῷ, Ἀπᾶ6 αἸΐξεγα 
ΟἸΠΠΪ8 οϑῇ δηδΐα. (ὑομῃΐ. δαΐθιη οὐτη 
μεῖον λαβεῖν 5.3, εἴτι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν. 

παραφέρων) Αἴμθη. 9, Ρ. 380 Ὁ: 
Ἔδοξεν οὖν ἐπ᾿ ἄλλο τι τῶν παραφερο- 
μένων τὰς χεῖρας ἐπιβάλλειν. καὶ ὁ 
Οὐλπιανὸς ἔφη--ποῦ κεῖται τὸ παρα- 
φέρειν. καὶ ὁ Μάγνης ἔφη, ᾿Αριστοφά- 
νης ἐν Προαγῶνι, Τί οὐκ ἐκέλευσας 

ἕξις Παμφίλῃ, Παρέθηκε τὴν τράπεζαν, 
εἶτα παραφέρων ἀγαθῶν ἁμάξας" τι, 
Ρ. 464 Τἴ, δ ρ48585β. ΗΠΠΓΟΗ. ὐΟοηΐ. 
ἌΥ̓Π6Β. ἄῦργρι. Ρ. το Δ. 

5. ὥστε ἀνήλωτο μέν εἷς.} Οοηΐ. 1, 
Ι, 4: Τοσοῦτον διήνεγκε τῶν ἄλλων 
δα δνας ὥσθ᾽ ὁ μὲν Σκύθης ἀγαπῴη 
ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους ἄρχων διαγέ- 
νοιτο, Ἰζῦρος δὲ κι τι λ. ΘΙΠΏ1115 τηθιη- 
ὈΤΟΓΆΙΩ ΡΕΙΓ μὲν οὖ δὲ αἸνΊΒΙΟ 4, 2, 46 ; 
τιν 8» 47 :οῦ 4110]: 

τοῦ ἐμβάπτεσθαι)] Μεάϊτπη) 6ϑί, οὰ- 
7.85 δχϑιίηρὶα ν. ἴῃ 168. Πθρῇδηι. 
Βοβοταῖο δαΐθμη ὅσον Βα Ὀ]αΐα 6οὲ οοτ- 
ΒΕ Οἴ10, 511}}18 ΕΠΘΟΟΥ[ΘΟ ΤΟ, 52: Τὸν 
τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα, οἴ Αὐἰοιηθάοι]β 
ΑἸΐΠ. Ρ. 12,24, 4: Εἷς ἔφερεν τὸ φαγεῖν. 
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βάπτεσθαι, τοῦτό πως ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαί τε καὶ τῇ 

τύχῃ ὀργίζεσθαι δυσθετούμενος ἀνέτρεψεν. ὁ μὲν δὴ λο- 
χαγὸς ὁ ἐγγύτατα ἡμῶν ἰδὼν συνεκρότησε τὼ χεῖρε καὶ τῷ 

γέλωτι ηὐφραίνετο. ἐγὼ μέντοι, ἔφη, προσεποιούμην βήτ- 
τειν. οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐδυνάμην τὸν γέλωτα κατασχεῖν. 

τοιοῦτον μὲν δή σοι ἕνα, ὦ Κῦρε, τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω, 
2, Ξ᾿  Ν, Ἁ Ἂ ν “ “|} ᾳΨἈ 5 7 ΒΩ Ψ 

δέφη. ἐπὶ μὲν δὴ τούτῳ ὥσπερ εἰκὸς ἐγέλασαν. ἄλλος δέ[2] 
ὅλ ξ ΄“- ξ Ψ'. Οὗ δ δὴ 53 ΚΡ Φ 5 

τις ἐλεξε τῶν ταξιάρχων, ὑυτος μὲν δὴ, ὦ ἴΑῦρε, ὡς εοι- 
ε -“ ὃ λ ΕῚ έ ἐ Χ δὲ «ε Ἂ διδαξ ε ΄ι 

κεν, οὕτω ὀυσκολῳ ἐπέτυχεν. ἔγω ὃὲέ, ὡς σὺ διδάξας ἡμᾶς 
᾿ ΄ 3 ,ὔ Ὁ ὦ, ΝᾺ, 7 Χ «ε “ 

τὰς τάξεις ἀπέπεμψας καὶ ἐκέλευσας διδάσκειν τὴν ἑαυτοῦ 
“ ’ ἃ Χ ΦᾺΙ Ἃ ’, “ Χ Χ 

εκαστον τάξιν ἃ παρὰ σοῦ ἐμάθομεν, οὕτω δὴ καὶ ἐγὼ, 
“ Ν ΄ 5 » 7 5 Ων 5.) ΄ ͵ 

ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι ἐποίουν, ἐλθὼν ἐδίδασκον ἕνα λόχον. 
Ν 7 Ν εἶ “- Ν 7 Χ ἥν » “ 

καὶ στῆσας τὸν λοχαγὸν πρῶτον καὶ τάξας δὴ ἐπ αὐτῷ 
2 7 7 Ν ΧΗ 3) ρ ΓΣ 5 ξα μ ὸ 

ἄνδρα νεανίαν καὶ τοὺς ἄλλους ἢ ῳμὴν δεῖν, ἔπειτα στὰς 
5 ἘΠ) 7 Χ ν ἘΣ “ἢ 
ἐκ τοῦ ἐμπροσθεν βλέπων εἰς τὸν λοχαγὸν, ἡνίκα μοι 

955. 7 Ν Ὁ “07 ᾿ά “ἢ 

γ ἐδόκει καιρὸς εἶναι, προϊέναι ἐκέλευσα. καὶ ἁνὴρ σοι ὃ νεα- 
ψ, 5 ΄- Ἂ ἴω ΄ , Ζ' 

νίας ἐκεῖνος προελθὼν τοῦ λοχαγοῦ πρότερος ἐπορεύετο. 
Ἐκ ὶ 3 ΕἾ 7 - ΨῈ αν ΕΣ 

καὶ ἐγὼ ἰδὼν εἶπον, Ανθρωπε, τί ποιεῖς; καὶ ὃς ἐφη, ΠΠῥρο- 
͵7ὔ [χ4 Ν [4 3 ε 53 Ε] ΕῚ 3 ἘΝ 

ἔρχομαι ὠσπερ σὺ κελεύεις. καγὼ εἶπον, Αλλ᾽ οὐκ ἐγὼ 
εἶ ῇ, ,, 3 Ἁ “.. ἃ ΄ 

σὲ μόνον ἐκέλευον, ἀλλὰ πάντας προϊέναι. καὶ ὃς ἀκούσας 

ὀργ. τῇ πα δυσφορούμενος 1). εἰ σον. ἃ. ἀνέστρεψεν Α.Ε. 
συνεκρότησέν με τὼ 1). τὰ αὐ ὩΘῈ φ ς: (α. πιρ΄. ΓΤ.» ἅπη66 γέλωτα ΡΓ. ἴΠ 
γέλωτι τηαΐαν]ῦ ΟΟΥΓ. ηὐφράνετο (51ς) --- γέλωτα ΤᾺ τῆρ τ τ: γέλωτι -- τὸν ΟἿ. Α. 
ηδυνάμην α. καταχεῖν Δ. κατέχειν τὸν γέλωτα ᾽ν. τοιοῦτον μέντοι σοι ἕν 
λέγω (.. 6. ἕνα ἐγὼ) ὦ κῦρε 10. ἀκ δεν α. δοῦε Βὲν: ἔφη οἴη. 1). 
τούτῳ Ν. τοῦτο Α.]).(.. τοῦτον Ε. 8. 6. ταξιαρχῶν" οὕτως 0. ὦ 
κῦρε) ἔφη ὦ κῦρε, ἃ. 5... Τ᾿ ὦ κῦρε ἔφη Ὁ. Ηἰϊὸ δυΐθῃ τηρ. Α. ἐν συμποσίῳ 
διάλεξις κύρου καὶ τῶν στρατηγῶν, τῷ ἃ. ΡῬάΆ]1Ὸ δηΐθ. δυσκόλως Α.ἃ. ΡΓ. 

ἐνέτυχεν 1).(α. σοτν. ἔπεμψας Δ.α. ἀ] τὰ ΑΞ. ας ῬῚ: λόγον ἃ. ΡΥ. 
δὴ] δῆτα 1}).α. τηρ΄. Τ΄. αὐτὸν Α.Ο. ει ὦ 5. ν. Υ. ἡ] ἃ Δ.α., ἣ οοττ. 
φόμην Δα. λοχαγὸν] λοχαγωγὸν ἃ. ΡΟΒΙΠ18 ᾿ἴηἴτα γω ῬΆΠΟΙΙΒ οἵ 8. ν. Τ. 
λόχον. λόγον ἴοτί. 1). Ρ᾽.» ΠΟ λόχον, αὖ 1. εἶναι καιρὸς Β᾽ προσιέναι 
1). οὗ ΘΟΥΤ. α.. αὶ ἢϊς τηρ΄. σημείωσαι. ἡ. ἁνὴρ] ἀνὴρ Ἀ. α. γε ΕΣ: 
ὁ ἀνὴρ 10).1.. προσελθὼν Ἰϑι λοχαγωγοῦ ᾷ,, ΡΌΠΟΙΙΒ ᾿ηΐγα γω ΡΟΒΙΓ18, 564 
ΡΥ. ἔοτί. λοχαγοῦ τοῦ. Ροϑί αποα ἔμπροσθεν δα. Π. εὐ ὙΠῸ Ὺ καὶ 

ἐγὼ] καὶ Ὠ. ὦ ἄνθρωπε ἰ). προέρχομαι) ἔ ἔρχομαι Ἀ.. Ρ᾿Γ., πρὸ 
8. Γ᾿ ΝΣ κἀγὼ 10. καὶ ἐγὼ Α.Ὁ. οὐκ ἐγὼ] ἐγὼ οὐ προσιέναι Ὀ. α. 
σον 

". ἁνὴρ---ἅνδρες] Μ΄. δ( 2, 3, Τρ. τῷ γέλωτι ηὐφραίνετο] ἰδ] ᾿Π6]- 
Ἐϊδαπάθτη ᾿ΙὈΥΑΓΙΟΤ ΤΩ ἸΠΟΌΤΙ ΔΩ Τη0η- σοθαῦνε] τ αἴοι]ο ἀοἸθοίαθαμιν. ΒΟῊΝ. 

Ῥοίϊα8. ῥυΐαβ, αὖ 8,1, 22: Χαίροντα 
ὑβριστικῶς γέλωτι. 

6. ἐλθὼν] Ν. δά 4.1, 12. 
ἄνδρα νεανίαν] Νοτπϊηαῦ. {ἸΠΌΠΘ ΠῚ 

Ῥἰοθοιια. 5ΓΟΓΠΝ, 

βίγαηθ ΠΠΌΤῚ ἴῃ ΠΠΡΠοΙ κἀγὼ, ΟΡ ΠῚ 
ῬΥΪ5. ἴα βογιρύπτα ἴῃ οα΄. νοῖξ., 1ῃ 
ἸΡΥΒ καὶ ἐγὼ τ΄ 5. 6 οἵ 4110᾽]᾽. Υ. 
Ρῥτεθῖ. δα ΑπδΌ. Ρ. χἱ]]. 
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“ Ν Χ Χ Ἶς 53 » » Α 
τοῦτο μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς λοχίτας εἶπεν, Οὐκ ἀκούετε, 
ἔφη, λοιδορουμένου: ̓  προϊέναι, ἐφη: πάντας κελεύει. καὶ 
ἅνδρες πάντες παριόντες, τὸν λοχαγὸν ἧσαν πρὸς ἐμέ. 

8 ἐπεὶ δὲ ὁ λοχαγὸς αὐτοὺς ἀνεχώριζεν, ἐδυσφόρουν καὶ 
ἔλεγον, Ποτέρῳ δὴ πείθεσθαι χρή; ; νῦν γὰρ ὁ μὲν κελεύει 
προϊέναι, ὁ δ᾽ οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ μέντοι ἐνεγκὼν ταῦτα πρᾷως ἐξ 
ἀρχῆς αὖ καταχωρίσας εἶπον μηδένα τῶν ὄπισθεν κινεῖ- 
σθαι πρὶν ἂν ὁ πρόσθεν ἡγῆται, ἀλλὰ τοῦτο μόνον ὁρᾶν, 

ὥ “ ͵ ν « 5 ’ λ 

οπάντας τῷ πρόσθεν ἔπεσθαι. ὡς δ᾽ εἰς Πέρσας. τις ἀπιὼν 
ἦλθε πρὸς ἐμὲ καὶ ἐκέλευσέ με τὴν ἐπιστολὴν ἣν ἔγραψα 
οἴκαδε δοῦναι, κἀγὼ, ὁ γὰρ λοχαγὸς ἤδει ὦ ὅπου ἔκειτο ἡ 
ἐπιστολῆ, ἐκέλευσα αὐτὸν δραμόντα ἐνεγκεῖν τὴν ἐπιστο- 
λὴν, ὁ μὲν δὴ ἔτρεχεν, ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο τῷ λο- 

σι Ἀ 9 γὶ σ΄ 7 ᾿ “- 7 Φ (ᾧ δ δὲ 

χαγῷ συν αὐτῷ τῷ θώρακι καὶ τῇ κοπίδι, καὶ ὁ ἄλλος δὲ 
΄- Ἑ ἈΝ “ Ὥ Ν Ὄ [2 57) 

πᾶς λόχος ἰδὼν ἐκεῖνον συνέτρεχε' καὶ ἧκον οἱ ἄνδρες 
7 Χ ,ὔ “4 2, ͵ 3. γα ’ὔ 

φέροντες τὴν ἐπιστολῆν. οὕτως; ἐφη; ὃ γ᾽ ἐμὸς λόχος σοι 
5 - ΄ Ν Ν ΄- « Ν δι 5, ε δ. -ῸΝ 

τοάκριβοι πάντα τὰ παρὰ σοῦ. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ὡς εἰκὸς [3] 
“- “ «ε Ἁ “ ὩΣ 

ἐγέλων ἐπὶ τῇ δορυφορίᾳ τῆς ἐπιστολῆς" ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, 
ὮὯ Ζεῦ καὶ πάντες θεοὶ, οἵους ἄρα ἡμεῖς ἔχομεν ἄνδρας 
ἑταίρους, οἵ γε εὐθεράπευτοι μὲν οὕτως εἰσὶν ὥστ᾽ εἶναι 

5 “- ἐπ δῆς Δ, κα 7 7 3 Ζ 

αὐτῶν καὶ μικρῷ ὄψῳ παμπόλλους φίλους ἀνακτήσασθαι, 

εἶπεν Δηΐα οὐκ ἴῃ πηρ. 0). λοιδ «τ κελεύει] προστάττοντος 5. λοιδ. τη. τ. (., 
αὖ ῥτὸ 111ο [)., ΟἸΏ15818 τηοχ ἔφη οἷ κελεύει. [. Ῥοβίαματῃ ἀβ]θνογαῦ οἱ Ῥαμοίβ 
Ὠοΐανθγαΐ λοιδ, κελεύει, ἴῃ τηρ΄. 68... τη. : προστάττοντος προϊέναι ἔφη πάντας κε- 
λεύει καὶ ἄνδρες (πάντας --- ἄνδρες Ἰἴπθδ, 4] οι18 οὗ 8.0. ἢ. πάντας καὶ οἱ ἄνδρες) 
προελθόντες πάντες τὸν λοχαγὸν ἤεσαν πρὸς ἐμέ. ἅνδρες] ἄνδρες Α.6. εἱ 
τη. Ι,. οἱ ἄνδρες Ὁ). παριόντες] περιιόντες Α.(. ρμΓ.;, παρελθόντες ροϑί 
πάντες 1)... σου. (1π 40 8 ΠΟΥ. ΒΌΡΘΓ ἰος, α ΒΌΡΘΙ πάντες), προελθόντες Ἰ;,. 
τη ρ'., (6 αὰο ν. Ρ80}10 δηίβ. 
σαν 
δυσφοροῦντο ἿΝ. 
καὶ Α.6. ρζγ. οὐκ ἐᾷ. καὶ (ὰ, σοΥΥ. 
κατὰ 8... μηθένα Ἄ. 
ἐπιστολὴν 0. 
δὲ] δὴ Α.α. 

οὗτος Ὁ). 
γε] εἰ γὰρ Ὁ. 

λόχος πᾶς ἃ. 
σοι λόχος . 

ἦσαν] ΑΒῬο] ἴδηι ἔθ ἴῃ ΠΙθυῖ5 Χθηο- 
ῬΠΟΠΙΒ [ουπιαῖα πος πιηοὸ ΙΟοῸ τη0η- 
βύσαμπί τ] 6 ΠΟ Υ68, αὖ ἀραα ΤΟΥ. 1,1. 
πδηη αἰτίαιιθ σομϑίδ πίθου 6858 τοάαθη- 
αδπὴ Ρ]Υτι5 ἀϊούατη ρῥγοῖ. δὰ ΑΔ. 
τ π- 

9. συνέτρεχε] συνέτρεχον. (οα οὖ 

ΘΟΠΡΒὶ παριόντες. πάντες ΟΥη. Ἀ. 
.« οὐ σαν ἴῃ ΤΆ8. οὗ 1Π τηρ᾽. ἤεσαν Β.Ὁ. εἱ αυὶ ἤε 1η γ885. α. 

ποτ. χρὴ πείθ. 1). 

ὁ οἵη. Ὁ. 
ὁ δὲ νεανίας ἐκεῖνος εἵπετο] ὁ δέ τοι μετ᾽ ἐκεῖνον ἕπεται 1). 

συνέτρεχον ἈΑ.6. ρτ. 
το. ἄνδρας ἔ. 10. 

ὥστ᾽ εἶναι] ὥστε τίνας 10. 
86α. 1). 1ὴ τ88. ἔστι [οΥγῦ. Ργ1., αὐ 1... τηρ΄. Τ. 
ΘΟΟΤΤ. παμ, ΔΒΟΙΡίο 8. γν. πόλλους, ἴ.. τηρ΄ Γ΄. 

ἦσαν] ἦι- 
ὃ, ἐ- 

νῦν] νῦν μὲν ". οὐκ ἐᾷ] οὔ, 
αὖ καταχωρίσας] αὐτίκα χωρίσας Α.α. 

τῷ τὸ 9. δοῦναι Ροϑί 

συνέτρεχεν, αἴ 80], 
ἑτέρους (. ὈΓ. οἵ 

τινὰς 5.ν. ἃ. αὐτῶν] εἶναι 

παμπόλλους πάνυ 1). ΡΓ., 4] 
ἀν. φίλους 10. 

1η ΠΡυ15. ΤΠ 6] 1 ΟΥἹτι8, σοηἰθγθηάιχῃ ἴο0-- 
Τοῦ Οἵ 115 7186 [ΘΕἸρΊπατι5. δα 2, 4; 20, 
οὐ αυοᾶ Απαῦ. ό, 4,20: Σχεδόν τι 
πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν 
ἐκυκλοῦντο δϑύ ἴῃ Τ]Θ]ΟΥΙΌτΙΒ ῬΓῸ ἐκυ- 
κλοῦτο, ὉὈΌῚ ν. Δῃηοί. δα ἰάθη ἢϊς 
ἴδοι ]θ ΡῸ θα πθη8 ἧκον ρΡούα!ξ [ΠΥΘΥΤΊ. 
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πιθανοὶ δ᾽ οὕτως εἰσί τινες ὥστε πρὶν εἰδέναι τὸ προστατ- 
τόμενον πρότερον πέίθονται. ἐγὼ μὲν οὐκ οἰδα ποίους 
τινὰς χρὴ μᾶλλον εὔξασθαι ἢ ἢ τοιούτους στρατιώτας ἔχειν. 

11 μὲν δὴ Κῦρος ὁ ἅμα γελῶν οὕτως ἐπήνεσε τοὺς στρατιώ- 
τας. ἐν δὲ τῇ σκηνῇ ἐτύγχανέ τις ὧν τῶν ταξιάρχων 
᾿Αγλαϊτάδας ὁ ὄνομα, ἀνὴρ τὸν. τρόπον τῶν στρυφνοτέρων 
ἀνθρώπων, ὃς οὑτωσί πως εἶπεν: Ἢ γὰρ οἴει, ἔφη, ὦ 

Κῦρε, τούτους ἀληθῆ λέγειν ταῦτα ; ̓Αλλὰ τί μὴν βουλό- 

μενοι; ἔφη ὁ Κῦρος, ψεύδονται; Τί δ᾽ ἄλλο γε, ἔφη, εἰ 
μὴ γέλωτα ποιεῖν ἐθέλοντες ὑπὲρ οὗ λέγουσι ταῦτα καὶ 

1 ἀλαζονεύονται : : καὶ ὁ Κῦρος, Εὐφήμει, ἔφη, μηδὲ λέγε[5] 
ἀλαζόνας εἶναι τούτους. ὃ μὲν γὰρ ἀλαζὼν ἐ ἔμοιγε δοκεῖ 
ὄνομα κεῖσθαι ἐπὶ τοῖς προσποιουμένοις καὶ πλουσιωτέροις 
εἶναι ἢ εἰσὶ καὶ ἀνδρειοτέροις καὶ ποιήσειν ἃ μὴ ἱκανοί 
εἰσιν ὑπισχνουμένοις, καὶ ταῦτα φανεροῖς γιγνομένοις ὅτι 

τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα καὶ κερδᾶναι ποιοῦσιν. οἱ δὲ μηχανώ- 
μενοι γέλωτα τοῖς συνοῦσι μήτε ἐπὶ τῷ αὑτῶν κέρδει μήτ᾽ 
ἐπὶ ζημίᾳ τῶν ἀκουόντων μήτε ἐπὶ βλάβῃ μηδεμιᾷ, πῶς 
οὐχ οὗτοι ἀστεῖοι ἂν καὶ εὐχάριτες δικαιότερον ὀνομάζοιντο 

13 μᾶλλον ἢ ἀλαζόνες ; ὁ μὲν δὴ Κῦρος οὕτως ἀπελογήσατο 

περὶ τῶν τὸν γέλωτα παρασχόντων" αὐτὸς δὲ ὁ ταξίαρχος [6] 

[4] 

ὥστε 1).Ὁ.Ψ 5.ν. ῬΠοῦτιβ 5. ϑαἀα5, ν. Πιθανοὺς οἰϊαπίο5 πιθανοὶ---πείθεσθαι. 
ὡς Α.Ὁ. τασσόμενον Α.(. προστασσόμενον Ὁ. 58. ν. Γ. προσταττόμενον ᾿ 
πραττόμενον ῬΠοί,8 5. 16. εὔχεσθαι 1). ἔχειν---στρατιώτας οἵη. ἃ. 
αααιϊὶ α. τ. 11. ἀγαλιτάδας 1). ὃς---εἶπεν) οὗτος ὧδέ πως εἶπεν Ὥ: 
ἢ] τί Α.Ὁ., οἵ απΐϑθα εἶπε. ἀληθῶς Α.α. ργ. ἄλλο γε] ἄλλο ἡ . ἄλλο ᾿ τὺ 
Ῥ᾿. Ἀξγϑυσι λέγουσί τε 1).(. ΘΟΥΤ. 12. μηδὲ] μὴ Ὁ. ὁ μὲν---- 
ἀλαζόνες. 5Γ00). ἸῚ, 22, 44. αὐτῶν Ἀ. αὐτῷ 10. Ῥγ. 6. ῥΓ. ἑαυτῶν Οφνι ᾧ 
μὴ δὲ μιᾷ Α. ἂν οπι. 0. εὐχάριτες] εὐχάριστοι το. δικ. ὁν. μᾶλλον] 
ὃν. δικ. ὅ[0Ὁ. τὶ ἐστὶ ἀλαζὼν οἷ τίς ὁ ἀστεῖος τηρ΄. ἃ. 12. αὐτὸς] αὖθις 
αι. ταξίαρχος Ἦ. 5.γ. λοχαγὸς Α.1).α. 

᾿Αγλαϊτάδας] Μίτπι ἴῃ Ῥοῦβα 
ΠΟΙΠΊΘη 1(6ΠῈῚ οϑῦ 1 Δ Οἢβ ἴῃ Ρ5.- Χο- 
ΠΟΡΠΟΗΔ8 Εριβίοιω ἀρὰ ϑ΄ο. ΕἸ. 
66, ὃ. 
ΑΥ ἘΡΡ τ Ατιβίορῃ. ἡ εβρ. 872: 

Παῦσον δ᾽ αὐτοῦ τουτὶ τὸ λίαν στρυφνὸν 
καὶ πρίνινον ἦθος. ΗΠ ΠΙΟΗ. Οὐοηί. 
ααῷ ρΡοϑύ Βαμηκ. δα πη. ΑἸΧΊτητ5 
δα ΤΠ6Β. ΘΙΘΡΗ. 

τί δ᾽ ἄλλο ες; 1)6 ἔουπλαϊα ν. Ἠοϊη- 
ἀογῆμπιῃ δὰ Ρ]αΐ, Ρῃφά. Ρ. 322. 50ΗΝ, 
ΙΓ] Π6Υ αὖ ἢϊς ναγδηῦ 110τὶ Ρ]αΐ, 
Ῥηφαν. Ρ. 268 Β. 

εὐχάριτες} διοθγοθβ εὐχάριστοι. Ἰη 

81 Πυ]ι8. οἵ σου 1 εὐχάριστος ν6] 
εὐχάριτος τγ6 νᾶγδηῦ βου ρΟΓΘΠῚ 
ΤἸῸΤῚ νϑίθσθϑ, δῷ ἴὴ πιο ηαο 60 ἤιιο- 
πανὶ οἴΐαιη Η. ϑίθρμδηυβ. 50ΗΝ. 
Εὐχάριστοι οἴατα ΒοΡΊρίθμη νἹα] 1ῃ τε- 
σΘη βδίπιο οοάϊος Ογγοροαϊο. Ν,. δὰ 
τρϑη 

12. ταξίαρχος) Ῥτο λοχαγὸς γοϑ8ι1- 
(1 Ὠϊο. οὐ 1τρ, 16 εχ ῬΠΠοΙρπο, αὐἱ 
νου ογαϊϊηῖδ σθηἑγῖο, ασαομηο ὁ Θ0η- 
βύδηθου τα αἱ ταξίαρχος, Βεα λοχαγὸς 
ΒΘΙΏΡΟΙ ρῥγήηιϊ ρα. ΡΥ ατη ΘΗ]ΠῚ 
ἴῃ πος ΟΥΡῚ οοηνῖνὶο ΠΟ Γπορηΐ λο- 
χαγοὶ; τη ΠΟΙ τη σοηίϊιηι ἄπιοο8. [)86- 



118. 1. ΟΑΡ, 1. νὰ 

“ὃ τὴν "τοῦ λόχου χαριτίαν διηγησάμενος, ἐῴη, Ἢ Ἦπου ἄν, 
ἔφη, ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, εἴ γε κλάειν ἐπειρώμεθά σε ποιεῖν, 
σφόδρ᾽ ἂν ἡμῖν ἐμέμφου, ὥσπερ ἔνιοι καὶ ἐν ὠδαῖς καὶ ἐν 
λόγοις οἰκτρά τινα λογοποιοῦντες εἰς δάκρυα πειρῶνται 
ἄγειν, ὁπότε γε νῦν καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅ ὅτι εὐφραίνειν μέν τί 
σε βουλόμεθα, βλάψαι δ᾽ οὐδὲν, ὅμως οὕτως ἐν πολλῇ 

14 ἀτιμίᾳ ἡμᾶς ἔχεις. Ναὶ μὰ Δί ̓  ἔφη ὁ ̓ Αγλαϊτάδας, καὶ 
δικαίως γε, ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ κλάειν καθίζοντος τοὺς 
φίλους πολλαχοῦ ἔμοιγε δοκεῖ ἐλάττονος ἄξια διαπράτ- 
τεσθαι ὁ γέλωτα αὐτοῖς μηχανώμενος. διὸ, ἔφη, καὶ σὺ 
νῦν, ἣν ὀρθῶς λογίζῃ, ἐμὲ ἀληθῆ λέγοντα εὑρήσεις. κλαύ- 
μασι μέν γε καὶ πατέρες υἱοῖς σωφροσύνην μηχανῶνται 
καὶ διδάσκαλοι παισὶν ἀγαθὰ μαθήματα, καὶ νόμοι γε πο- 
λίτας διὰ τοῦ κλάοντας καθίζειν εἰς δικαιοσύνην προτρέ- 
πονται" τοὺς δὲ γέλωτα μηχανωμένους ἔχοις ἂν εἰπεῖν ἢ 
σώματα ὠφελοῦντας ἢ ἢ ψυχὰς οἰκονομικωτέρας τι ποιοῦν- 

τ5 τας ἢ πολιτικωτέρας : ἐκ τούτου ὁ Ὑστάσπας ὠδέ πως [8] 
εἶπε: Σὺ, ἔφη, ὦ ᾿Αγλαϊτάδα, ἢν ἐμοὶ πείθῃ, εἰς μὲν τοὺς 
πολεμίους θαρρῶν δαπανήσεις τοῦτο τὸ πολλοῦ ἄξιον, καὶ 
κλάοντας ἐκείνους πειράσει καθίζειν: ἡμῖν δὲ πάντως, ἔφη, 

[7] 

λόγου Α.6. 5.ν. ἔφη αἸζογιιηι οἵη. 1). ρα πο ]5 τηἶὰ ηοίαί α. κλᾷειν 
α. κλαίειν Δ.1}).1.. σε 6. 5.ν. γ΄. καὶ ἐν ὠδαῖς ΟΠ. Α. καὶ ἐν ᾧ- 
δαῖς καὶ ἐν λόγοις οἰκτρὰ (α. τηρ΄. ἃ]. τὴ. τινα] ἅττα [).1,. ἅττα Ὁ. 8]. τη. ἴῃ 
Υ88. εἰς οἴῃ. Α.6. ρζγ. βλάπτειν 1). 14. ναὶ) καὶ ναὶ Δ. α. 
ΓΔΡΥῚ κλαίειν. πολλαχῇ 0.6. ΘΟΥ̓. διὸ---νῦν] εὑρήσεις δὲ καὶ σὺ Ὁ. 
οἵ νῦν Ι,. τηρ΄. ἃ]. τΏ. Μαῖρὸ σ. ἢ]ς περὶ τοῦ κλαίειν καὶ γελᾶν. ἢν] ἂν Α.Ο. 
εὑρήσεις Οτη. }), τοῦ] τοὺς σΟΙΩΡΘΠαΪΟ ΒΟΠΡ[ ΠῚ α. ΓΛΌΥῚ κλαίοντας 
᾿ϊς οἱ 1ρ. ἐς Α. σίηϑον. Ὁ. ποιοῦντα ἃ. ΘΟΥΤ, 15. ὑστάσπας 
Δ, παρ’. ΤΙΌΤΟ ΟΟΪΟΓΘ, αὖ ΤΟ Χ ἀγλαϊτάδας, κῦρος, χρυσάντας. ὑστάσπης Α. Ὁ. α. 
εἰπεῖν Α. εἶπεν ;., αὖ Βο]δι, α΄. 56 ε1ὴ γτᾶϑ. ὦ οἵὰ. ἢ). εἰς] ἐς Α.. ὡς Ὁ). 
δαπανήσεις] ποιήσεις Δ.(., ΘοΥΓ. τηρ. Τ΄ ΤΑΌΤΙ πειράσῃ---ἐπιδαψιλεύσῃ. 
πολλοῦ] τοῦ πολλοῦ 1). 

᾿1π46 αἰβογίθ 15. α] 18 ΠΔ| Ὑϑτὴ τ] αἸσα- 
1δπὴ ὨδΙγανΐ, νοσδίαν ταξίαρχος 5. 6. 
Πεπῖααθ δαάθηη σοηΐαβα 2, 2, 28. 
ἌΒΌΩΝ ΕΝ 2;.4, 24. 

ὥσπερ---ἄγειν] Εδὶ ΠΟ]]οσαίΊο δο- 
ΤΌΤ ΨΘΥΏΟΥΙΠῚ ΘΧΟΙΒΑΥῚ ρΟϑϑιῦ ἸΟΟὶΒ 
ΒΙΠΊΙΠΙΙΒ 1, 2, 9,9 ΌΌῚ ποιεῖ δὲ, οὐ ὃ, 2, 
14, 0ΌΪ ἣ δὴ Βοραγαΐαν ν θυ 156. ΠΟΠΠα]- 
118. ἃὉ νοοδῦιϊο, δὰ αι Π]ΔΧΙΙηΘ 
Ῥουπϑί, ἰαπθη ᾿ρϑατχη ἰούτιμη πος δα- 
αἸταπηθηθατη 60 6ϑῦ βιιρθυνδοιμαῃ τι 
Ἰθοίουβ Ρού 18 οὐἱοϑὶ νιἀθαῖτιν αυδτη 

ΧΟΠοΡΠομ 5. Εογτητα καὶ ἐν λόγοις 
καὶ ἐν φδαῖς υὐϊαιν ϑγπθβ. 1)6 ῥτου. Ρ. 
οἱ Β. 

14. κλάειν καθίζοντος] Θυοά ρ]6- 
ΤᾺΠΊΔ 6. οαπῈ καθίζειν σΟΠ] ΠΡΊαΤ οἵ 
ΒΟΙΌΠῚ ΟὙΠ 60 ΠΠηΡῚ σγατητηαύϊοα ρΡᾶ- 
{{πῚ κλάοντα, 1 10 1ηΠ ΠΕ Ιν τ πιαΐα- 
ὑπ οϑί ῬΥΌΡΙΘΥ βθη ΘΠ ΙΆΤη, 1188 ἴΠ 
καθίζειν Ἰπθϑῦ Θαᾶθιη 86 81 ποιεῖν αϊ6- 
{ΠῚ δϑϑοῖ. [1)6 ἀϑὰ νυ] Ρο]]χ 2, 
80: Ξενοφῶν τὸ ἐκάθισεν ἀντὶ τοῦ κα- 
θίσαι ἐποίησεν. 
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“- “ Υ ’ “ ’ ,] ’ὔ 

καὶ τοῖσδε τοῖς φίλοις τούτου τοῦ ὀλίγου ἀξίου γέλωτος 
3 ΄ ν Ν Ν “5.5 ὦ , 3 3 , 
ἐπιδαψιλεύσει. καὶ γὰρ οἰδ᾽ ὅτι πολύς σοί ἐστιν ἀποκεὶ- 

3 Ν ἘἈΒΟΥ ΄ Ν Ν 

μενος" οὔτε γὰρ αὐτὸς χρώμενος ἀνῃσίμωκας αὐτον, οὐδὲ 
οὖ 7] 5ὼλ Ψ εἰν 3 7 ὔ “ 

μὴν φίλοις οὐδε ξένοις εκὼν εἰναι γέλωτα “παρέχειφ' ὥστε 

οὐδεμία σοι πρόφασίς ἐστιν. ὡς οὐ παρεκτέον σοι ἡμῖν γέ- 
λωτα. καὶ ὁ ̓ Αγλαϊτάδας εἶπε, Καὶ οἴει γε; ὦ Ὑστάσπα, 
γέλωτα ποιεῖν ἐξ ἐ ἐμοῦ: καὶ ὁ ταξίαρχος εἶπε, Ναὶ μὰ ΔΥΠ; 
ἀνόητος ἄρα ἐστίν: ἐπεὶ ἔκ γε σοῦ πῦρ, οἶμαι, ῥᾷον ἄν τις 

τό ἐκτρίψειεν ἢ ῃ γέλωτα ἐξαγάγοιτο. ἐπὶ τούτῳ μὲν δὴ οἵ τε[9] 

ἄλλοι ἐγέλασαν, τὸν τρόπον εἰδότες αὐτοῦ, ὅ τ᾽ ᾿Αγλαϊτά- 
δας ἐπεμειδίασε. καὶ ὁ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν φαιδρωθέντα, 
᾽ “- Μ ἊΣ ἥ σ“ ᾿, Φ.. ἀν Ν , 
Αδικεῖς, ἔφη, ὦ ταξίαρχε, ὅτι ἄνδρα ἡμῖν τὸν σπουδαιό- 

7] “ . κ ο ΄“ ὔ σ 

τατον διαφθείρεις γελᾶν ἀναπείθων, καὶ ταῦτα, ἐφη, οὕτω 
ν᾿ ,, ΄“ , “- εὖ Χ » ς2δ» 

πολέμιον ὄντα τῷ γέλωτι. ταῦτα μὲν δὴ ἐνταῦθ᾽ ἔληξεν. 
5 λ , ἃ δ δ, ὑδὸ 

τη ἐκ δὲ τούτου Χρυσάντας ὧδ᾽ ἔλεξεν. 
Ν 3 ΟΥ “- ΄ ε ΄ -“ 

ι8 ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἐφη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐννοῶ 
“ ᾽ 7 Ν Ν ΥΒΕΝΝ, τὸ Ἔ Ν Ν 7 ε Χ 
ὅτι ἐξεληλύθασι μὲν σὺν ἡμῖν οἱ μὲν καὶ βελτίονες, οἱ δὲ 

[το] 

τοῖσδε] καὶ τοῖσδε (Οὐ. ἐν τοῖς τοιοῖσδε [)., ΟἸη1550 τοῖς φίλοις, 564 φίλοις τηρ. 
8]. τὴ. 
8.0. ἃ. τῇ. λεύση Ὁ. 

τοῦ αηΐθ γ. οτη. 1). Ῥαποίο ἰηἴγα ροβίῖο ποίαϊ σ. 
σοι] σὺ Ὁ. ρζ. 

ἐπιδαψιλῇ, οἵ 
ἀνῃσίμωκας ἀ ἀναισίμωκας Α. εἵ αὶ 

ἀνήλωκας 5.ν. Β. οὖ παπᾶ ἀα0]16 (.].. ΡΥ.» 4] ἴπ ΓΒ. ἀνήλωκας, τπἰ [). φί- 
λοις] φίλοις γε Ὥ- ὁ γλαϊτάδας Ὠ). 

Ὁ. ΤΑΡτὶ ὑ ὑστάσπη. ποιεῖν Ἠ.1]. 
ΟΟΥΤ. πειρᾶ ποιεῖν. πειρᾷ ποιεῖν 1). πειρῶ ποεῖν (8169) 1. 

οἴει γε] σύ γε ἃ. οοὐτ. Μ. σὺ δ᾽ αὖ 
περιποιεῖν Δ... ΡΓ.. υἱ γνἹἀοίαγ, αΪ 

ταξίαρχος [λδὴ 
λοχαγὸς, ῬΥδοίον [Κ., ὨἸ [Ἀ]Π]ΟΥ, αὶ οἰϊαιη 5. τ6. ταξίαρχε, τι] οοῦ. λοχαγέ. "ἢ ἃ 
6. 14. 

΄ 5 ᾿ 

τρῖψαι ἀπὸ σοῦ ἢ γ. 
ἀγλαϊτάδα. ἴν. 
καὶ ἀκδημτ; ὁ). 
ξίαρχε] Ν. δὰ 5. 15. 

“ “ 

δα 

Α.Ὁ. εὖ πηρ. τ. ἐνταῦθα ἔληξεν, 1.Μ. τηρ. ᾿δὴ τοιαῦτα ἐλέγετο Ἑ,. 
σὺν ἡμῖν 1).(ἁ. σοΟΥΓ. τ. ἡμῖν Α. ἔγωγ᾽ 19). 

καίτι Α. 

15. ἀνῃσίμωκας) 1ΐίὰ σοΥΓοχὶ δα Α- 
Πδ}). 3, 2, 3 ΠΟΤΟΓΊΙΠῚ τη ]]ΟΥα Τὴ 50110- 
ζυγᾶτη ἀναισίμωκας, Πα νοΥθτιτη 8}} 
Ἠετγοάοίο οὐ ΗἸρροογαΐβ αϑιιγραΐατη 
ΡΕΙ ἀναλίσκειν, τἰὸῪ ἀναισίμωμα με 
ἀνάλωμα, ΘΧΡ]Ἰοαηΐ ργΔΙηΠγαί1ο]. ὅθ 
διιρτηθηΐτιτη, ααοα οτηϊπηῸ ΠὈ τι Η 6- 
τοῦοῦ!, Χϑηορποη. ΠΟῊ ΠΔ 98 Ρούαϊί 
ΟἸΩἰΘΓΘ απιᾶ πηι 1π κατῃσίμωκα Ἰὰρἰηϊ- 
ΟἿ ἃριὰ Αἰδθη το; ΡΕ 34.52.8. τούτη 
κατηῃσίμωται ἔλαθ α]τι5. ἀρπα λας, 12: 
Ρ- 622 1, ὉΌῚ οοα. [απν. κατασίμωται. 

ἐξαγάγοι Ὁ. Ῥειηδίν. Ἠδ εἷοο. 8. 134, Βίης οἰζαί ῥᾷόν ἐστι πῦρ ἐκ- 
τύ. δὴ οτη. Α.(α. 

καὶ αὐτὸς (ἃ. ΘΟΥΤ., 41 ΡΓ. παπᾶ ἀΌὈ18 ὅ τ᾽. 
ἐπεμειδίασε] ἸηΐΕΓ ε οὗ μ 2 νΕ] 3 11{{. ογαϑὶΐ α. 

οὕτως 1). 
ἐνταῦθ ἔλεξεν 1). δὴ τοι ἐνταῦθα ἔληξεν αὐτὰ “ἐλέγοντ οΪ,. 

εἰδόντες Α. αὐτοῦ] τοῦ 

τα- 
17. δὴ ἐνταῦθ᾽ ἔληξεν] δὴ 

δὴ τοιαῦτα ἐλέγοντο 

18. ἐγὼ] 
βελτίονος (α. οΟΥΥ. γένηται 1}. 

τ: ἔληξεν] Οοην. 4, 5 οἴ 9.1: Οὗ- 
τος μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦθα ἔληξεν. 
5ΟΗΝ, ὕω ΑἸΐοΓΟ «Δοοῦϑὶα8. οοη- 
ἴουυ 2, 3.1: Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα 
καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέγετο καὶ ἐπράττετο 
ἐν τῇ σκηνῇ. (Εἰ 8, 4, 26: Καὶ ταῦτα 
μὲν οὕτως ἐλέχθη.) ϑ6α 60 1Ρ80 τὸ- 
[6 }Π10π Ρ] ΓΤ 8115, τοῦ ΟΥΘα 0116 δὶς πὰ 
τοιαῦτα ἐλέγοντο ΠΟΥΤΓΘΟΟΓΙΒ 6588 60Π}- 
ΤῊ [11ΠῚ 6χ ἔλεξε ΡτῸ ἔληξε ἢϊο πὶ 8, 
4: 27: ᾿ΠΠαῖο ἀποίμπτχη. 
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Ν , “ὕ Ἂ ’ὔ 7 3 ᾺΣ ΕΣ 7 

καὶ μείονος ἄξιοι: ἢν δέ τι γίγνηται ἀγαθὸν, ἀξιώσουσιν 
ἵν 7 σ΄. γ. ΒΩ 5 Ἁ 3 4 

οὗτοι πάντες ἰσομοιρεῖν. καίτοι ἔγωγε οὐδὲν ἀνισώτερον 
, Ξ 5 ἋἝ “Υ , ν᾿ Ας; Ν 

νομίζω ἐν ἀνθρώποις εἶναι ἢ τοῦ ἴσου τὸν τε κακὸν καὶ τὸν 
» Ν 3 κ᾿ Ἀν σ᾿ 53 Χ “- Ψ; 3. ὉΑ 9 ἀγαθὸν ἀξιοῦσθαι. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε πρὸς τοῦτο, Αρ οὖν, 
ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ ἄνδρες, κράτιστον ἡμῖν ἐμβαλεῖν 
περὶ τούτου βουλὴν εἰς τὸ στράτευμα, πότερα δοκεῖ, ἣν τι 
ἐκ τῶν πόνων δῷ ὁ θεὸς ἀγαθὸν, ἰσομοίρους πάντας ποιεῖν, 
ἢ σκοποῦντας τὰ ἔργα ἑκάστου πρὸς ταῦτα καὶ τὰς τιμὰς 

19 ἑκάστῳ προστιθέναι ; Καὶ τί δεῖ, ἔφη ὁ Χρυσάντας, ἐμβα- 

οοστάτας οὐδὲν, οἶμαι, ἀδικεῖν νομίζουσιν. 

21 

΄. [2 Ν 7 3 3 Ἵ, Ν ΄σ΄ σ ΄ 

λεῖν λόγον περὶ τούτου, ἀλλ᾽ οὐχὶ προειπεῖν ὁτι οὕτω ποι- 
ἍἝ 5 ᾿ “ [χά ΄- Ν 5; 

ἥσεις ; οὐ καὶ τοὺς ἀγῶνας οὕτω προεΐῖπας καὶ τα ἀθλα: 
3 Ν ἃ Ὰ 

Αλλα μα Δί᾽, ἔφη ὃ ο Κῦρος, οὐχ ὅμοια ταῦτα ἐκείνοις" ἃ 
μὲν γὰρ ἂν στρατευόμενοι κτήσωνται, κοινὰ οἶμαι ἑαυτῶν 
ἡγήσονται εἶναι" τὴν δὲ ἀ ἀρχὴν τῆς στρατιᾶς ἐμὴν ἴσως ἔτι 
οἴκοθεν νομίζουσιν εἶναι, ὥστε διατάττοντα ἐμὲ τοὺς ἐπι- 

Ἦ καὶ οἴει, ἐφη ὁ ο 
Χρυσάντας, ψηφίσασθαι ἃ ἂν τὸ πλῆθος συνελθὸν ὥστε μὴ 

ἴσων ἕκαστον τυγχάνειν, ἀλλὰ τοὺς κρατίστους καὶ τιμαῖς 
ἣν 77 ΄“- 5} 5 32) « σι 53 [“4 

καὶ δώροις πλεονεκτεῖν : ̓ γωγ,, ἐφὴη ὁ Κῦρος, οἶμαι, ἀμα 
Ἁ Ἕ ΄' 77 Ὡ Ἁ . Ν Οδ ἊΝ 

μὲν ἡμῶν συναγορευόντων, ἅμα δὲ καὶ αἰσχρον ὃν τὸ ἀν- 
τιλέγειν μὴ οὐχὶ τὸν πλεῖστα καὶ πονοῦντα καὶ ὠφελοῦντα 

τὸ κοινὸν τοῦτον καὶ μεγίστων ἀξιοῦσθαι. οἶμαι δ᾽, ἔφη, 
καὶ τοῖς κακίστοις συμφέρον φανεῖσθαι τοὺς ἀγαθοὺς 

΄ « Α σι 5 Υ͂ Ν 5 ἴω Ψ “᾿ 

πλεονεκτεῖν. ὃ δὲ Κῦρος ἐβούλετο καὶ αὐτῶν ἕνεκα τῶν 

ἐν] τῶν ἐν 1).(α. ΘΟΥΤ. 
ΟΟΥΤ. ἔφη οπι. ἢ)... 
ἐμβαλλεῖν Ὁ. 

" 

ἢ τοῦ ἴσου] τοῦ τῶν ἴσων 1)., 48] ΡΓ. τούτων, (. 
οὖν] οὐ εῦ ν8:.ν. Ὠ. κρ. ἡμῖν ὦ ἄνδρες 0. 

τὸ στράτευμα] τὸν στρατὸν Ὦ. ἐπωλ ζο τὸς οἵ. Α.1. α. 
προτιθέναι ῃ. 10. δεῖ] δὴ οὖ 1ῃ τηρ᾽. 8]. τη. γρ. δεῖ Ὁ. Ιη 6. ἐμ- 

βάλλειν Α.Ὁ. οὐ] ἢ ἢ οὐ σὺ 1).α. ΘΟΥ, οὕτω Ἦ. ΑΝ, οὕτως Α. ἔφη 3}.. 
οὔ. ἃ. προεῖπας τὰ ἄθλα, ἀλλὰ μὰ δί᾽ δήα. α. τη". Τ΄ ἑαυτοῖς 1).6. 8.ν. 
στρατείας 1). οὐθὲν Α. οἴομαι, ΒΥ 20. ὑμῶν σ. }). σ. ἡμῶν α. ὃν 
οἴη. Α.Ὁ. ργσ. τὸ οτη. 10). τὸ κοινὸν] τοι Α. τι α. σύμφορον 1). 

8. οὐδὲν---τῶν ἐν ἀνθρώποις  (οτη- 
τηθηΐ. 3, 6, 2: Καλὸν εἴ περ τι καὶ 
ἄλλο τῶν ἐν ἀνθρώποις. Αρα8. ὃ, 6: 

ἀντιλέγειν μὴ οὐχὶ] Οοην. 3. 81 Θύ- 
δεὶς ἀντιλέγει τὸ μὴ οὐ λέξειν. Ἀ1ὸ 
Ομγ. Οὐ. όιϊ, γΟ]. 2. ...5320.: Οὐκ ἀν- 

Πᾶν τὸ ἐν ἀνθρώποις χρυσίον. ΘΟῊΝ, 
ΘΙΠ6 ΔΓΠΟΌ]0 τῶν Ἰηγα 7, 5, δύ. 

τοῦ ἴσου] οι. 1]. 1,510 : Ἔν δὲ ἰῇ 
τιμῇ ἡμὲν κακὸς, ἠδὲ καὶ ἐσθλός. Ευτ. 
Ἦρεο. 2οό: Ἔν τῷδε γὰρ κάμνουσιν αἱ 
πολλαὶ πόλεις, ὅταν τις ἐσθλὸς καὶ 
πρόθυμος ὧν ἀνὴρ μηδὲν ων τῶν 
κακιόνων πλέον. ΠΌΤΓΟΗ 

τιλέγω τὸ μὴ οὐ φρόνιμον εἶναι τὴν 
Χρυσηίδα. ποιηοάο Πς Γαθγαπῦ ααὶ 
Ἰηνθυίθγθηΐ αἰσχρὸν ὃν ἀντ. τὸ μὴ 
οὐχί. 

20. φανεῖσθαι) Νετηϊπθιη σοτίθ αϊο- 
ὈὈΓΕΠῚ ῬΓῸ ἸΦΏΔΥΙΒ οὗ σοηίγατια 56}- 
ἰθηῖια. 5ΟΗΝ,. 

[11] 

[12] 

[13] 
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ὁμοτίμων γενέσθαι τοῦτο τὸ ψύήφισμα' βελτίους γὰρ ἂν 
καὶ αὐτοὺς ἡγεῖτο τούτους εἶναι, εἰ εἰδεῖεν ὅτι ἐκ τῶν ἔργων 
καὶ αὐτοὶ κρινόμενοι τῶν ΤΉ ΙΒ τεύξονται. καιρὸς οὖν 
ἐδόκει αὐτῷ νῦν ἐμβαλεῖν “περὶ τούτου τὴν ψηῴον, ἐν 
ᾧ καὶ οἱ ὁμότιμοι ὦκνουν τὴν τοῦ ὄχλου! ἰσομοιρίαν. οὕτω 
δὴ συνεδόκει τοῖς ἐν τῇ σκηνῇ συμβαλέσθαι περὶ τούτου 
λόγους καὶ συναγορεύειν ταῦτα ἔφασαν χρῆναι ὅστισπερ 

οὖ Ἃ 5) 5 ἀνὴρ οἴοιτο εἶναι. 
᾿Επιγελάσας δὲ τῶν ταξιάρχων τις εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, 

ἔφη, ἄνδρα οἶδα καὶ τοῦ δήμου ὃς συνερεῖ ὥστε μὴ εἰκῇ 
οὕτως ἰσομοιρίαν εἶναι. ἄλλος δ᾽ ἀντήρετο τοῦτον τίνα 
λέγοι. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, Ἔστι νὴ Δί ἀνὴρ ἡμῖν σύσκηνος, 
ὃς ἐν παντὶ μαστεύει πλέον ἐχειν. ἄλλος δ᾽ ἐπήρετο αὐτὸν, 
Ἦ καὶ τῶν πόνων; Μὰ Δί ἢ ἔφη, οὐ μὲν δή" ἀλλὰ τοῦτό 
γε ψευδόμενος ἑάλωκα. καὶ γὰρ πόνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν 

τοιούτων ὁρῶ πάνυ θαρραλέως βουλόμενον μεῖον ἔχειν παρ᾽ 
23 ὁντιναοῦν. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, γι-ὶ 

γνώσκω, τοὺς τοιούτους ἀνθρώπους οἷον καὶ οὗτος νῦν 
λέγει, εἴπερ δεῖ ἐνεργὸν καὶ πειθόμενον ἔχειν τὸ στρά- 
τευμα, ἐξαιρετέους εἶναι ἐκ τῆς στρατιᾶς. δοκεῖ γάρ μοι τὸ 

22 [14] 

[15] 

21. ἡγ. τούτους] τούτους ἡγ. 10. εἰδοῖεν ἃ. Ῥοϑβὲ ἔργων ἃ. ὅτι Ρυῃοί8 
1τηἶτα ποίδίιμη. τεύξοιντο 1).(ἃ. 5. ν. αὐτῷ ἐδόκει 1). νῦν] εἶναι 
νῦν 1). νῦν δεῖν (. ΘΟΥΓ. τούτων 1).(. 5.ν. τὴν οτη. Ὁ). ἐμβαλέσθαι 

τούτων 1).(α. 5.ν. λόγον 1}. 22. ταξιαρχῶν Ἀ.}).α. ἀν 1.,. πὰρ. “. ἷ 
ΕὐΒῸ δηΐθ μος ἢ ἔστιν ἤδη ΡΠΟΙΙΒ Ἰηἶρα Ροβι15 ποίαὐ 1). καὶ τοῦ ὃ. οἶδα Ὁ. 

ἡμῖν σύσκηνος] ἐμὸς σύσκηνος α. ΟΟΥΤ.» αὖ ἴῃ ἐμὸς ΡΓ. ἰδηΐατη βὶιῦ μ, εἴ βῖπ6 β α 
Ι,.. σύσκηνος ἐμὸς 19). δ᾽ δ᾽ αὖ ΤΠ)... σον. οὐ μὲν δὴ οτῃ. ΔΑ. α. οὔ 
αν δὴ 1). αγᾶδο δηΐβ α, πτὖ ν] οί γ μ. τοῦτο γε] καὶ τοῦτο Α.α. ὁρῶ--- 

“ ΄ ΄σ ’ », ΄“ 

ὁντιναοῦν) πάνυ πράως ἀεὶ ἐᾷ τὸν βουλόμενον πλέον ἔχειν 1).Μ. ὁρῶ. πάνυ 

πράως ἀεὶ ἐᾶ τὸν βουλόμενον πλέον ἔχειν παροντιναοῦν σ., 56α ἃ (ΟΥ̓́Τ. πράως ἀεὶ 

ἐᾶ τὸν οἱ πλέ εἴ, αὐ νΙἀοίαν, ν ἢ ἔχειν. 
ἴὕ. τ απο τὴ ἴῃ πλέ οσογγοοῦππι αἰχὶ ρΆ}}10 δηΐθ. πλέον 1). 
Δα. οὗτος νῦν] αὐτὸς νῦν Α. νῦν ὅδε 1). 
ρετέους Θίορῃαπιβ. [ΔΡ0Γ] ἐξαιρέτους. 

21. συμβαλέσθαι) ΑπδΡ. 4, 6, 14 
εβί ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλο- 
μαι, ἃ αρὸ 46 ἔανίο οἵ ἀγα ἢοο ἔα- 
ΤΆΠΟΙ ἸΟΘΔΌΟΥ ὃ δΙΠ11}18 οϑύ Ἰοοιϑ 6, 2, 
3, συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον, 46 δρίδο 
ἸΓΟΥ 608 οοηνθηϊδ, 1)]Α]Ιοριιβ 6 οοΥ- 
Τιιρίοο Θ]οαιθη δ5 Οαιι518 6. 42, 6 ἠϊδ 
γι 5:15. ΘΟΉ ΟΥ̓ Ήνι.5, 5011 0θῦ ΒΘΥΓΠΟΠΘΙΏ. 
5ΟΗΝ, 

ἘᾺ μεῖον ΘοῃποΙιάσσιιβ. αὐτὸν Α. εἵ 
23. ὦ οῃ]. 

δεῖ] δὴ Ὁ. ργ. α. ρΡυ. ἐξαι- 
στρατιωτῶν ἀνθρώπων 1). 

συναγορεύειν ταῦτα ] Συναγορεύειν 
τινὶ (6 ῬΡΘΥβοηα, ΟἹ] ἈΒΒΘΏΠΓΉΓ, συν- 
αγ-. τι, (6 τὸ, φῃδπι ΔΡΡΙΟθδιηι8 ο0η- 
ΒΘηΒ11 ὨΟΒΊίΓΟ, αἸοΙμαΓ. Οοηξ. Ἴ, 5» 51: 
Συνηγόρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. 
5ΟΗΝ, 

22. οὗ μὲν δη] Οσπῆ, τ, ὅ, 03 Ὁ. 8, 
10, θην. 4» 52. 
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μὲν πολὺ τῶν στρατιωτῶν εἶναι οἷον ἕπεσθαι ἡ ἂν τις 
ἡγῆται: ἄγειν δ᾽, οἶμαι, ἐπιχειροῦσιν οἱ μὲν καλοὶ κἀγαθοὶ 

24 ἐπὶ τὰ καλὰ κἀγαθὰ, οἱ δὲ πονηροὶ ἐπὶ τὰ πονηρά. καὶ 
πολλάκις τοίνυν πλείονας ὁμογνώμονας λαμβάνουσιν οἱ 
φαῦλοι ἢ οἱ σπουδαῖοι. ὴ γὰρ πονηρία διὰ τῶν παραυτίκα 
ἡδονῶν πορευομένη ταύτας ἔχει συμπειθούσας πολλοὺς 
αὐτῇ ὁμογνωμονεῖν" ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς ὄρθιον ἄγουσα οὐ 
πάνυ δεινή ἐστιν ἐν τῷ παραυτίκα εἰκῇ συνεπισπᾶσθαι, 
ἄλλως τε καὶ ἣν ἄλλοι ὦσιν ἐπὶ τὸ πρανὲς καὶ τὸ μαλα- 

25 κὸν ἀντιπαρακαλοῦντες. καὶ τοίνυν ὅταν μέν τινες βλακείᾳ 
καὶ ἀπονίφ. μόνον κακοὶ ὦσι, τούτους ἐγὼ νομίζω ὥσπερ 
κηφῆνας δαπάνῃ μόνον ζημιοῦν τῆς κοινωνίας" οἱ δ᾽ 
τῶν μὲν πόνων κακοὶ ὦσι κοινωνοὶ, πρὸς δὲ τὸ πλεο- 
νεκτεῖν σφοδροὶ καὶ ἀναίσχυντοι, ἡγεμονικοί εἰσι πρὸς τὰ 
πονηρά; πολλάκις γὰρ δύνανται τὴν πονηρίαν πλεο- 
νεκτοῦσαν ἀποδεικνύναι" ὦστε παντάπασιν ἐξαιρετέοι ἡμῖν 

“6 οἱ τοιοῦτοί εἰσι. μηδὲ μέντοι σκοπεῖτε ὅπως ἐκ τῶν πολι- 
τῶν ἀντιπληρώσετε, τὰς τάξεις, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἵπποι οἱ ἂν 
ἄριστοι ὦσιν, οὐχ οἱ ἂν πατριῶται, τούτους ζητεῖτε, οὕτω 
καὶ ἀνθρώπους ἐκ πάντων οἱ ἂν ὑμῖν δοκῶσι μάλιστα 
συνισχυριεῖν τε ὑμᾶς καὶ συγκοσμήσειν, τούτους λαμβά- 
νετε. μαρτυρεῖ δέ μοι καὶ τόδε πρὸς τὸ ἀγαθόν: οὔτε γὰρ 

18. 8. Υ τ, 
οἷον. 

ἄγειν) ὅλον δαα, Α. Ραμποίβ ποδία ἃ, Ναίυμῃ εϑύ 6χ 
24. πονηρία] πονηρίας καὶ ἀρετῆς διαφορὰ τηρ'. αι. οἱ 1ῃ ΒΙΠ]51Ὸ ὡραῖον. 

ταύτας] ταύτῃ Α.Ὁ. ργ. πάντη, 866 ας 85. ν., Β. συναναπειθούσας Ὁ.Κ. 
, αὐτῇ] αὐτοῖς Ὠ. 25. ὅταν ἢν 1). βλακίᾳ Α.1.. ἀπονοίᾳ τ ῬΓ. 

ζημιοῦντας 1).(. τῆς κοινωνίας τοὺς κοινωνοὺς 1).(α. ΟΟΥΤ. δ᾽ ἃ 
αὖ 6. νγ. τῶν μὲν] μὲν τῶν, 5.6 Τ. 58.:ν. βα 6. ὦσι] ὦσι σοὶ "ΝΣ 
πλεονεκτεῖν) πλεῖον ἔχειν 1). σφοδροὶ] ὦσι κοινωνοὶ Δ 4. Ὦ. ἡγ.] οὗτοι 
καὶ ἡγ. Ὦ).(. οοΥν. πλεονεκτοῦσαι 1). ΘΟΥΤ; ἐξαίρετοι 2. οἱ τ. 
ἡμῖν εἰσίν 10. 206. μηδὲ] καὶ μηδὲ 10. οὔ τὴρ. Π. 1. σκοπῆτε 10. ἵπποι) 
ἵππους 1)... σΟΥΓ. ὦσιν, οὐχ οἵ ἂν) ὦ ὦσι καὶ οὐχὶ .α. 
τε εἴ 866. τε (ται Β..) τα8. ἴῃ (. οὕτως Ὦ. 
ἡμῖν 1). μ- δοκῶσι 10). συνισχύσειν 10. 
οἴῃ. Α.α., ϑΝ σαγοβὸν Βου 6 ηαπιπὶ νἹἀοαίατγ. 

ζητεῖτε] ΒΌΡΕΓ 
πάντων) ἀνθρώπων δἀά. Α.α. 

Ἁ μοι] οι ἴῃ 188. 85:0. ἃ. τὸ 

24. τῶν παραυτίκα] (οπηηθηΐ. 2, 
1, 20: Αἱ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἡδοναὶ 
ϑιιηῖ. (ὐὐηΐ. ΒΌΡΥΑ 1, 5» 9. οὖ Ἰηΐτα δὃ, 
τ 55. ΒΟΉΝ. 

πρὸς ὄρθιον) ᾿λοΒριοιῦ νου ῦὰ οἵ βθη- 

25. κηφῆνας] Υ. Δδ)ιαη. Ν. Α. 1, 0. 
ΖΕΟΝ. 

26. ἵπποι οἵ ἂν ἄριστοι ὦσιν) Υ. «ἃ 
Απαϊΐ). 3, 1,6 : ᾿Ανεῖλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλ- 
λων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. 

ἰθηδατη Η 6βιοα] Ορ. 287 8βε4ᾳ4ᾳ. ΒΟΉΝ. 
εἰκῇ} Τάηι ἤαοὶίο αὐὶ ραδϑίην Ἰμου- 

ῬΥθίου. 1Ίγοῦβα ΠΟΙΟΠΘ οϑὺ 5. 22. 
5ΟΗΝ. 

πρὸς τὸ ἀγαθὸν] Αα σοτηρτΤοβθαπάδιη 
τοὶ αὐ]|ταΐρθπ πος οἰϊατη ἰθϑϊ πο Ὠἱὶ 
Ἰοοο δοοράϊύ. 56 ΗΝ, 
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ἅρμα δήπου ταχὺ γένοιτ᾽ ἂν βραδέων ἵππων ἐνόντων οὔτε 
δίκαιον ἀδίκων συνεζευγμένων, οὐδὲ οἶκος δύναιτ᾽ ἂν εὖ 
οἰκεῖσθαι πονηροῖς οἰκέταις χρώμενος, ἀλλὰ καὶ ἐνδεόμενος 

“ἡ οἰκετῶν ἧττον σφάλλεται ἢ ὑπὸ ἀδίκων ταραττόμενος. εὖ 
δ᾽ ἴστε, ὦ ἄνδρες, ἔφη, φίλοι, ὅτι οὐδὲ τοῦτο μόνον ὠφε- 
λήσουσιν οἱ κακοὶ ἀφαιρεθέντες ὅτι κακοὶ ἀπέσονται, ἀλλὰ 
καὶ τῶν καταμενόντων οἱ μὲν δὴ ἀνεπίμπλαντο ἤδη κακίας, 
ἀποκαθαροῦνται πάλιν ταύτης, οἱ δὲ ἀγαθοὶ τοὺς κακοὺς 
ἰδόντες ἀτιμασθέντας πολὺ εὐθυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀνθέ- 

28 ξονται. ὃ μὲν οὕτως εἶπε: τοῖς δὲ φίλοις πᾶσι συνέδοξε [16] 

ταῦτα, καὶ οὕτως ἐποίουν. 
Ἔκ δὲ τούτου πάλιν αὐτοῖς σκώμματος ἤρχετο ὁ Κῦρος. 

κατανοήσας γάρ τινα τῶν λοχαγῶν σύνδειπνον καὶ παρα- 
κλίτην πεποιημένον ἄνδρα ὑπέρδασύν τε καὶ ὑπέραισχρον, 
ἀνακαλέσας τὸν λοχαγὸν ὀνομαστὶ εἶπεν ὧδε: Ὦ Σαμ- 
βαύλα, ἔφη, ἀλλ᾽ ἢ καὶ σὺ κατὰ τὸν “Ἑλληνικὸν τρόπον, 
ὅτι καλόν ἐστι, περιάγεις τοῦτο τὸ μειράκιον τὸ παρακατα- 

οὐδέ γε οἶκος δύναται εὖ 1). 27. ἔφη Ροβὲ ἴστε Α. τοῦτο] τοῦτον ἃ. 
ἀλλὰ καὶ] ἀλλὰ 1). κατὰ μένωντων οἱ] ὃ ὅσοι δὴ ἀνεπίμπλαντο 
ἂν ἀνεπίμπλαντο ἔτ, οοὐτ᾽ ἀνεπίμπλαντο 1). σοΥγ. ἂν ἐπίμπλαντο ΡΥ. ταύ- 
της] αὐτὴν 1). εὐθυμ.] θυ ἴῃ τὰ5. (ὐ., ΡΓ. ξογία586 φη. εὐφυμ. Α. 28. μὲν 
ἃ 9. ἅπασι αὐτοῖς] αὖ καὶ Ἤ, ὡξ καὶ σκώμματος ἃ. τηρ". Τ΄ ἦρ- 
χεν Ὁ. τινας Δ. λοχαγῶν] ταξιαρχῶν 1). σύνδειπνον] ἀγόμενον δά. 
τ ρ: Ονγ. λοχαγὸν ταξίαρχον 1). ἀλλ᾽ ἢ οἴη. Α.6. 5. ν. περιάγη 
4118 τη. 85. Υ. ΔαἸΐο σ οὖ ἡ 4188] 1η εἰ πηπίαΐο 9). 

ἅρμα) ᾿ϑι ποη ΒΤ ΡΠΠΟΙΤΟΓ ΟἼΥΎ 8, 
564 φατ18 ἡπποίτιβ ; 1460 ταχὺ ἀ]οΙπΓ. 
5ΟΗΝ. 

δίκαιον 7 Οὐτιιπὶ Ὡοα  ΔὈ}ΠΠἸ αΐθτη 
ἸΏ ΘΌΠ6ὯῸ 5βευνδηΐθη πίθου [ΠΣ 
ἈΌΒηΚεη. 50 ΟἸμΙπδη. 4; 4; Ὁ; 
αἱ] ἵππους ἀδίκους Θ4108. ἸΠεΘ] 8168 
ν6] ΤΟ ΟΥΘ ν 6] νο]οοϊίαΐθ 6886 αἴ 18 
Θ΄αιι8 δίκαιος οὗ ἄδικος τὴν γνάθον α1- 
ΟἸζαΓ, 4] τα Χ}]Γὴ τιΓαπηητι6. ἐθατιᾶ- 
Ἰοιὴ ν6] ᾿περ Δ] 6 ῃη, 14 οϑύ δἰύθνατη ατι- 
ΤΆΤΩ, Δ᾽ ΘΠ Τ]0]]6 ΠῚ, ἢ θοῦ. ὅϊηρτι- 
Δ Υ]8 οϑί Ἰοοῖιδ Οὐοτητηθηΐ. 4, 4, 5: Καὶ 
ἵππον καὶ βοῦν τῷ βουλομένῳ δικαίους 
ποιήσασθαι πάντα μεστὰ εἶναι τῶν δι- 
δαξόντων : Ὁ] οδὲ ἸΙἀοηθοβ ἴδοουα δᾶ 
ἡπϑῖα Θχϑθαιιθηᾶα. [ἰρὶῖαγ ἢ. 1. ποη 
ἰᾶτὴ νἰγῦθ. ΡΘΟΌ]ΙΑΡ 5. Πα] πὰ ΘΟ ΠΟΥ Τα 
οὕ ΘΌΣΓΕΙΒ. 1 ΠΟἿ] Ῥοβίμ]αγ! τ] 1 ΠιΏΟ 
ν᾽ ἀθίαν, αι σο]ου α] ν 6] ΟρΡΡοΠδίαΓ 
Ψ6] οἰπὶ θὰ οοιηροηδύμγ, 86 ΡΟὔΠ8 
ΘΘΠΘΓΔΙΠῚ ΘΌΥΤ ΙΒ Θ]ΌΪΑ6 1180], ἸΔΟΠΘῚ 
ῬΓΟΌΊατ6 αἸοὶ νἀθηίασ, ΟΗΝ, 

28, ἤρχετο] ἄρχειν σκώμματος εϑΐ 
ῬΓΟΘΙΓΘ. ΘΧΘΙΊΡ τ Ἰοοὶ 8118, ἄρχεσθαι 
τοῦ σκώμματος ἸΟΟΔΙῚ ἸΠΟΙρΡΘΓΘ. 5ΟΗΝ. 

ΨΣΒ Ὁ, τ, ΟΣ 
ὑπέρδασυν] Ῥιαϊ. ΜΙ ΌΓ ΤΣ 632 Ἂ: 

Οὐ μὴν ἀλλὰ πρῶτά μοι δοκεῖ τὰ λυ- 
ποῦντα τοὺς ἐνόχους σκώμματα τοῖς 
μακρὰν οὖσι τῆς διαβολῆς ἡδονήν τινα 
καὶ χάριν ποιεῖν, οἷον ὁ Ξενοφῶν τὸν 
ὑπέραισχρον καὶ ὑπέρδασυν ἐκεῖνον, ὡς 
παιδικὰ τοῦ Σαμβαύλα σκωπτόμενον 
εἰσάγει μετὰ παιδιᾶς. 

“Ἑλληνικὸν τρόπον] ΟΥ̓ΘΑΘΠΊΤΙ5Π6 Ἰᾶτα 
Ἰδῖο ὑθι ρΟΓΘ [απ] ΠῚ ΔΙΠΟΤῚΒ ἰδ ι8 ρ6- 
ΠΟΙῚΒ εχ ἀὐτόθοῖα δα Ῥοῦβαβ ρϑυ]αΐδηι 
ἸΠΟΓΘὈ αἶδβο ὃ ΘΟΠἸοοῦ. ἤηχιὶῦ πὸ Χο- 
ΠΟΡΠΟΗ, αὖ Ἰηἶτὰ 46 Βορῃϊβία 3,1, 14. 
5ΟΗΝ, 

περιάγεις] ὅϑῖῇηάα 1, 3, 3, περιῆγεν. 
Μεαῖο, ψιοά νο]υῖϊββθ νἱάθίαν [0,, 
(ὐοτηπηεηΐ. 1, 7» 2: ᾿Ακολούθους πολ- 
λοὺς περιάγονται. 



ΓΒ. ΤΠ ΟΑΠΝΗ δὴ 

κείμενόν σοι; Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφη ὁ Σαμβαύλας, ἥδομαι 
ων 5 ᾿ Ζ ᾿Ἶ 7’ “- » Δ 

29 γοῦν καὶ ἐγὼ συνὼν τε καὶ θεώμενος τοῦτον. ἀκούσαντες 
σι ’ὔ Ἂ 53 Χ ΄ 

ταῦτα οἱ σύσκηνοι προσέβλεψαν ὡς δὲ εἰδον τὸ πρόσω- 
“ Ἕ 5 5 7ὔ ’ Ἁ 

πον τοῦ ἀνδρὸς ὑπερβάλλον αἴσχει, ἐγέλασαν πάντες. καί[17] 
- δεν ΡΞ 53 7 “ 7, 

τις εἶπε, Πρὸς τῶν θεῶν, ὦ Σαμβαύλα, ποίῳ ποτέ σε 
327) ε ἂν Ἀ ν Ε Ζ Ν ς΄ δὲ 5 Ἤ Ν δ᾽ “δὲ Χ 

ϑοέργῳ οΟ ἀνὴρ οὗτος ανήηρτηται : καὶ ὃς εἶπεν, ἔψγω υμιν νῇ 
Ν , ἥν δ 5. ὦ ἐν « ΄ Ν 35. ἃ ἄρον 3 

τὸν Δία, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ. ὁποσάκις γὰρ αὐτὸν ἐκάλεσα εἶτε 
Ἄς 7 ψ ᾽ὔ “2 Ἅ) ͵ 

νυκτὸς εἴτε ἡμέρας, οὐπώποτέ μοι οὔτ᾽ ἀσχολίαν προυφασί- 
΄ Ἁ 3 Ν ΄, Υ 

σατο οὔτε βάδην ὑπήκουσεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τρέχων" ὁποσάκις τε 
“ “ ζ Ν 3 7 ἀν: δὰ Ἵ 

αὐτῷ πρᾶξαί τι προσέταξα, οὐδὲν ἀνιδρωτί ποτε αὐτὸν εἶδον 
΄σ. ἣ Χ 7] ΄ 7 

ποιοῦντα. πεποίηκε δὲ καὶ τοὺς δεκαδέας πάντας τοιούτους, 
3 Ἷ 3 » Κ ᾽ Χ “ τιν 5 , 5 

οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ ἀποδεικνὺς οἰοὺς δεῖ εἶναι. καί τις εἶπε, 
4 “ 7 ; ΕῚ 

Κάπειτα τοιοῦτον ὄντα οὐ φιλεῖς αὐτὸν ὥσπερ τοὺς συγ- 
γενεῖς ; καὶ ὁ αἰσχρὺς ἐκεῖνος πρὸς τοῦτο εἶπε, Μὰ Δία, 
ἔφη: οὐ γὰρ φιλόπονός ἐ ἐστιν" ἐπεὶ ἤρκει ἂν αὐτῷ, εἰ ἐμὲ 
327 ΄ “κι 9 Ν ’ 

ἤθελε φιλεῖν, τοῦτο ἀντὶ πάντων γυμνασίων. 

ΚΕΦ. ΓΤ. 
“. Ν ΄σ΄ σι 7 

Τοιαῦτα μὲν δὴ καὶ γελοῖα καὶ σπουδαῖα καὶ ἐλέγετο 
7 ΤΩ ἴω 7 Ἁ ἋἉ ! Ν καὶ ἐπράττετο ἐν τῇ σκηνῇ. τέλος δὲ τὰς τρίτας σπονδὰς 

νὴ] ἡ ἴῃ τ88. ἢ). σαμβαυλᾶς εἰ 20. σαμβαυλᾶᾷ 10. γοῦν] γε οὖν Α.α. 
τε] τε τούτῳ Ὦ. 1". τοῦτον] αὐτόν Ὁ. 20. ἀκούσαντες] ἀκούσαντες 
δὲ Ὁ. ὡς] οὐ α. ΡΥ.» 41 σΟΥΎ. ὦ (516 [6Γ6), οὐ, οἵ 8]. τη. 5. ν. ὡς. ὑπερ- 
βάλλον αἴσχει ὑ ὑπέραισχρον Α.α. σε] σὺ Ὦ. Ῥυ. ὁ ἀνὴρ] ἀνὴρ 10. [οτῇ. 
ῬΙῸ ἁνήρ. ἀνήρτηται Μαυτγοίθβ. [101] ἀνήρηται, ὨΪδΒ1 φυοα ἀ ἀνήρτηται 1ῃ 
ΘΟάθτη δϑύ 6061. ΓΒΟΘὨ ΊΒΒΙΤΠΟ ΠἸ16 ΠῚ ΤΩΘΙΠΠΟΓΆΨΙ 8 8. 12. 20. ὦ οῃ. Α.(. 
δεινοῦ ὑπηρέτου τρόπος ταρ. (. προφασίσατο Θύ υ Ἰὴ Τ88. 5.0. ). προεφασί- 
σατο . ΡΥ.» αἱ νἹἀθίαγ, απ] ὑ ἴῃ τὰ8. ἐπροφασίσατο Ι.. ᾿ 40] ἐ ΟΟΙΥ. οὐδὲ Α. 
πρᾶξαί τι αὐτῷ 1}. ποτεὶ πώποτε 10. εἶδον αὐτὸν Ὁ. δεκάδας 10. 
ἅπαντας 1). οἵους] μείους Α. 81. ἐκεῖνος μὰ δία, οὐ πρὸς τοῦτο ἔφη 
Δ. .. ΡΓ.» 584 (ΟΥ̓. οΥΓαβὶῦ οὐ, σποα οπη. [.., οὔ ροβί τοῦτο ἴῃ τηρ'. ἈΒΟΙΊΡΒΙΐ εἶπε 
μὰ δῖ. πρὸς τοῦτο εἶπε ἀε]οῖ ΒοΠποιάθυιιθ. γυμνασίων] τῶν γυμνασίων Ὁ... 
τ δε δὴ Θ. δὲν! τὰς οτη. Α. 

20. ὑπερβάλλον αἴσχει) ΜΝ ΘΙΌΙ ἴδτη 
ἸΏ ὈΟΠΔΠῚ Ο118Π| 1 1Π8]8 ΠῚ ῬΑΓΓΘΠῚ 
αἸοῖ] δχϑιηρία οὐτῇ πος σοπηροβυῇῦ 
ΘΙ ΘΡΏΔΠα18 ἴῃ ΤΠμ65. Οδη ]ᾶτη 6118 
16 δᾶίθο δχίριια βϑὺ 468 α]) "0 τῖβ αὖ, 
ὨΪΒῚ ὑπέραισχρον ΘΧ 8. 28 1Πἀύπιπῃ ν]- 
ἀογθίαγ, Ἰη ουργθίδι]ο 6}88 γἹΔΘΥῚ Ροβ8- 
βού, αὖ Πβυομ8 ὑπέρχολος ΘΧΡ]Ἰοαΐ 
ἀἰπυβιχόρτως ὀργιζόμενος. 

βάδην ὑπήκουσεν] ΒΕΙΡ. Τιςρά. 8, 
2: Ἔν τῇ Σπάρτῃ οἱ κράτιστοι καὶ 
ὑπέρχονται μάλιστα τὰς ἀρχὰς καὶ--- 
μεγαλύνονται τῷ ὅταν καλῶνται τρέ- 

χοντες, ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ὑπακούειν. 
ἐρακόρεψοτ οοπῇ. Ρ]αί. Μοτ. Ρ. 817 

"" συγγενεῖς} γα, ἃ, ΝΣ 
. τρίτας σπονδὰς] 'Τευπᾶβ Ἄοοηνὶν!ϊ 

ξὐμϑεῖ Πα οποθ ῬΘυΒ15 {τθαῖ, ἀδ 
ααϊθαθ Αἰμθηθοιιβ Ρ. 36, ΘΟ ΠΟ]. δά 
ΡῬιηάαιὶ ᾿ϑύμτα. 6. 11, διιάαβ ἴῃ Κρα- 
τὴρ οὖ 8}} ἰταάπηῖ. (ὑδίθυιιπη ῬΓῸ 
ποιήσαντες τηθα πὶ εϑί 3, 2, 40, οἱ ύ, 
4.1. 506ΗΝ,. δΔοῖϊνο νεῦοὸ ἘΠ ῸΓ 
οἴΐατη Απδῦ. 4, 3. 145 ΠῚ τη 11} 
510 σοἰθυ]8 ΙοοΙβ ΟὙτΌρ. 

Η 



98 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΡΤ᾿ ΟΥ̓ΝῚ ᾿ 

ποιήσαντες καὶ εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς τἀγαθὰ τὴν σκηνὴν εἰς 
κοίτην διέλυον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ Κῦρος συνέλεξε πάντας 
τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

᾿Ανδρες φίλοι, ὃ μὲν ἀγὼν ἐγγὺς ἡμῖν" προσέρχονται [2] 
γὰρ οἱ πολέμιοι. τὰ δ᾽ ἀθλα τῆς νίκης; ἢν μὲν ἡμεῖς νι- 
κῶμεν, τοῦτο γὰρ, ἔφη, δεὶ λέγειν καὶ ποιεῖν, δῆλον ὅ ὅτι 
οἵ τε πολέμιοι ἡμέτεροι καὶ τὰ τῶν πολεμίων ἀγαθὰ πάν- 

τα ἢν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα, καὶ οὕτω τὰ τῶν νικωμένων 
3 πάντα τοῖς νικῶσιν ἀεὶ ἀθλα πρόκειται. οὕτω δὴ, ἔφη. δεῖ 
ὑμᾶς γιγνώσκειν ὡς ὅταν μὲν ἄνθρωποι κοινωνοὶ πολέμου 
γενόμενοι ἐν ἑαυτοῖς ἕκαστοι ἔχωσιν, εἰ μὴ αὐτός τις προ- 

τὰ ἀγαθὰ 1). διέλυον υ ΒΈΡΘΡ ΘΓΑΒΪ8 ὁ...) τοὺς στρ. πάντας Ὦ. 
2: ἄνδρες φίλοι] πέρσαι ". ἡμῖν ἐγγὺς Ὁ. προέρχονται Ἀ.(. ΡΥ. τοῦ- 
τὸ γὰρ ἔφη δεῖ λέγειν καὶ ποιεῖν . τοῦτο γὰρ δὴ (αι νἸάοίαγ, ΒΓ.» ΘΟΥῪ, ἀεὶ οἱ 
Β.ν. καὶ) λέγειν ἔφη καὶ ποιεῖν Δα απο 16. ἃ]. τη. δεῖ α. τοῦτο γὰρ δὴ καὶ λέγειν 
ἔφη καὶ ποιεῖν δεῖ Ἰ,. τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν δεῖ Μ. τοῦτο γὰρ δεῖ 
λέγειν ἔφη καὶ ποιεῖν Η. ΟἸη. Ὁ. εἱ Ροβί θα ΘῺΒ νικώμεθα, ηποα ἴῃ νικῶμεν 
τηιζαΐ, ᾿πΐουΐ τοῦτο γὰρ ἀεὶ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν δεῖ. 

δηλ. ὅτι οἵ τε π.] οἵ τε τ. δηλ. ὅτι Μ. 
καὶ οὕτω ] καὶ οὕτως ΠΣ 

ΟῚ. Ἀ  Οτ ασ  Ὺ: 
ἡμέτεροι 1)... αν ἡμέτεροι 50. 
τὰ Ἀ.α. ὑεκοβένων] ἡ ἡττωμένων 1). 
81: ἄθλον 1. προσεῖται Ἀ.Β. ργ. 
ἕκαστοι 1). διανοῶνται ροβί ἔχωσιν Δα 4. Β. 

δηλονότι---νικώμεθα 
ἡμέτεροι Μ. ἂν 
οὕτω Ο. καὶ οὐ 

πάντα] ἀγαθὰ πάντα ἴ,.Μ. εἱ (. 8. ν. 
4. δὴ ἔφη οτι. (ἃ. ἔχωσιν 
εἰ] 8.ν. 8]. τ. ἴω. ὡς 6Εἱ ΒὈ- 

βυΠ{ππ6η8, φαοα Πὶς ῊΣ 5. .» ῬαποΙΒ ἰηΐρα ποίΐδηδ, ἀπίθ εἰ 1)., οτα ἴθ 8 1ηἴτα. 
προθυμηθήσεται (.. 

τἀγαθά] Ν᾽ οΙαϊξηα ΧΘΠΟΡΠΟΗ α΄] 6ΕΓῸ6, 
αυοὰ ἴῃ (ὐοΙηπιθηΐ. 1, 3, 2: Εὔχετο 
πρὸς τοὺς θεοὺς ἁπλῶς τὰ ἀγαθὰ δι- 
δόναιΣ [τὰ 10. 2, 14, 3:1 Ὅταν γε οἱ 
ἄλλοι ἄνθρωποι τοῖς θεοῖς εὔχωνται πο- 
λυκαρπίαν, εἰκότως ἂν οὗτος πολυοψίαν 
εὔχοιτο. ΟΝ. 

σκηνὴν---διελυον] Γηΐγα 5, 2, 21, 680 
τότε μὲν διαλύσαντες τὴν σκηνὴν ἀνε- 
παύοντο. ἴἷπο νεῦθῦο διασκηνεῖν ἐξ 
ρίστου αἰχ Η, τ. 4. 8. τ8. ΒΌΕΙΝ. 

2. ποιεῖν] ῬΟΉΘΥΘ 5ῖνα ἤησοτγο Ἰηΐοι- 
Ῥγθίαίαν ΗΟ μβοηιβ, αὖ Απαῦ. 5. 
7.0: Ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς---ἥκειν εἰς Φᾶσιν: 
Θὕβ1 [ούπιπ πος Δα! ςαγηθηΐτι τη ΒΘ ΠΘῊΓ 
ἣν δὲ ἡμεῖς αὖ νικώμεθα ᾿ίὰ το} }1{ῸΓ 
4αοαδιητηοῦο, τι 5] αύπιτη ν 6115. οτιτὴ 
1)., ἰδ 16 τῇοχ ᾿ἰηΐοσγεῖ, (ὑθίθγιι πη) 
ἙἀΌΡΙΘΧ ῃϊο ἀπμδοο αι Πϊὰ, πὰπὰ ἴῃ ΠΊΘιη- 
ῬΥὶ Ἰηϊϊο, τὰ ἄθλα τῆς νίκης---οἱ πολέ- 
μιοι ἡμέτεροι, ᾶπὶ φΘρουϊξ Ἰηΐογρο- 
5ῖία ῬΑΓΘΏ 6518 τοῦτο---ποιεῖν ; δἰΐογα 
πε τὰ τῶν νικωμένων πάντα τοῖς νικῶ- 
σιν ἀεὶ ἄθλα πρόκειται ἰἀ πα πδπ) ἀρο- 
(ϑ1π ΠΠογατη ἢν ἡμεῖς νικώμεθα τη ζοτί, 

αποα σΘΠΘΙΆ] βθηΐθηΐια ΒΟΡΙΡΙΟΥ πὶ 
τηδ] δ ααᾶὴ αποα ἀδθοῦαῦ ΡΟΠΘΓΘ 
πάντα τὰ ἡμέτερα τῶν νικώντων ἐστί. 
Ργὸ νικωμένων φῃοα 1.1] αθίθ ΟΥ̓ 8 
Ργθοηΐ ἡττωμένων, Ἰὰ οὉ οοι]οβ. Πᾶ- 
1586 νι ἀθαίαν ΡΠ] αΐδγομ8 αυ ἀἸοΙτα 
1}6 οἄμο. ῬΌΘΓ. Ρ. 8) Τὰ γὰρ τῶν 
ἡττωμένων ἐν ταῖς μάχαις ἀγαθὰ τοῖς 
νικῶσιν ἄθλα πρόκειται, ἍΠῚ ΡΥδΟίοΥ 
Ἰοσιτη ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ ΙΒ Ρ]αϊοπίοιιμη ἀπΠη0- 
ἰανὶῦ ΝΥ γυςθηθδομῖαβ [μ6ρ΄. 1, Ρ. 626 Β: 
Πάντα δὲ τὰ τῶν νικωμένων ἀγαθὰ τῶν 
νικώντων γίγνεσθαι. αἰ θ8 ἰδιηθῃ 
Ἰ0618 ΠΟ νἱηη]οαΐα Βαρουνδοῦ τα 
Ροϑί ΡΓΙῸΒ ΑἸ ΘΓ ΤΩ ἀγαθά. 

ἐν ἑαυτοῖς ἔχωσιν ὡς οὐδὲν ἐσόμε- 
νον ΟΡ. ΕἸ. 405: Πρὸ τῶνδέ τοί 
μ᾽ ἔχει μήποθ' ἡμῖν ἀψεφὲς πελᾶν 
τέρας τοῖς δρῶσι καὶ συνδρῶσιν, ταδὶ 
51Π}}}1ἃ ἸητογΡυθίθϑ, οὔϑ1 ἸΡὶ ΘΧΟΙαΙξ 84}1- 
πα ροβύ ἔχει. ΟΠ ἃ ὡς. οοηΐ. Απᾶῦ. 
τὸ δυτος ἩΝ δΣ γνώμη ἦν ὡς ἐλῶν- 
τα. Ἐὶ μὴ ἀπΐοπι δηΐθ ὡς ΡΟΒΙ δα, αἴ εἰ 
7: 5» 40. 
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ε 5ΌΝ ΕῚ , “- ’ ἈΝ " 

θυμήσεται, ὡς οὐδὲν ἐσόμενον τῶν δεόντων, ταχὺ πολλὰ 
Ζ Ἂ ἃ 5 - ἴω “-“ 

καὶ καλὰ διαπράττονται" οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν 
᾿ Ἃ “ ϑ92σοσ δ 6 2, 

πράττεσθαι δεομένων" ὅταν δ᾽ ἕκαστος διανοηθῇ ὡς ἄλλος 
π᾿ Υ , Ν Ν 7 

ἔσται ὁ πράττων καὶ μαχόμενος, κἂν αὐτὸς μαλακίζηται, 
3 3 5 ᾽ “ [χ ΄ [χά Ν Χ 

τούτοις, ἐφη. εὖ ἰστε ὅτι πᾶσιν ἅμα πάντα ἥκει τὰ χαλεπὰ 
φερόμενα. καὶ ὁ θεὸς οὕτω πως ἐποίησε" τοὺς μὴ θέλοντας 
ἑαυτοῖς προστάττειν ἐκπονεῖν τἀγαθὰ ἄλλους αὐτοῖς ἐπι- 
τακτῆρας δίδωσι. νῦν οὖν τις, ἔφη, λεγέτω ἐνθάδε ἀ ἀναστὰς 
περὶ αὐτοῦ τούτου ποτέρως ἂν τὴν ἀρετὴν μᾶλλον οἴεται 

ἀσκεῖσθαι παρ᾽ ἡμῖν, εἰ μέλλοι ὃ πλεῖστα καὶ πονεῖν καὶ 
΄ 3.7 7 δ “ ’ κι. 5. » 

κινδυνεύειν ἐθέλων πλείστης καὶ τιμῆς τεύξεσθαι, ἢ ἂν εἰ- 
ἴω 7 δ ’ Ν ΟΣ δι Α 

δῶμεν ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν εἶναι" ὁμοίως γὰρ πάντες 
σι 537 3 ΄σι Ἶ 5 Ἁ τς - 

5τῶν ἴσων τευξόμεθα. ἐνταῦθα δὴ ἀναστὰς Χρυσάντας, εἷς [3] 
- Χ Ψ 3, 5 ἣν 3 “- Ζ 

τῶν ὁμοτίμων, ἀνὴρ οὔτε μέγας οὔτε ἰσχυρὸς ἰδεῖν, φρονήσει 
Ἁ 7 5 3 3 5 Ν “΄ 5 ΄- Ν 

δὲ διαφέρων, ἔλεξεν, ᾿Αλλ᾽ οἶμαι μὲν, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐδὲ 
Ψ, Υ͂ ε Ἂν 3) 5, δ δ ΄- 3 χω 

διανοούμενον σε ὡς δεῖ ἴσον ἔχειν τοὺς κακοὺς τοῖς ἀγαθοῖς 
ἴω “ ἊἝ " » 3 Ἄ 5 5 

ἐμβαλεῖν τοῦτον τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἀποπειρώμενον εἴ τις ἀρα 
57 ᾿ τ , ΄σ΄ ες ἈΝ ΄ 

ἔσται ἀνὴρ ὅστις ἐθελήσει ἐπιδεῖξαι ἑαυτὸν ὡς διανοεῖται 
Ὰ Ν 3 Ἂ ΄“- ἃ «ἃ ΒΝ ὑπ ΚῚ ω 7 

μηδεν καλὸν κάγαθον ποιῶν, ἃ ἂν ἄλλοι τῇ ἀρετῇ καταπρὰ- 
6 ξωσι, τούτων ἰσομοιρεῖν. ἐγὼ δ᾽, ἐφὴ ̓  οὔτε ποσίν εἰμι ταχὺς 
οὔτε χερσὶν ἰσχυρὸς, γιγνώσκω τε ὅτι ἐξ ὦ ὧν ἂν ἐγὼ τῷ 
ἐμῷ σώματι ποιήσω, οὐ κριθείην οὔτε ἂν πρῶτος οὔτε ἂν 

πολλά τε καὶ ).α. 58.ν. οὐθὲν Α. 
ς ’ Ἃ Ν 

μενος α. 5.ν. ὁ μαχούμενος 10. κἂν] καὶ Ὁ. τούτοις τοῖς τοιούτοις 
εὖ ἴστε ἔφη . ἥξει Ὁ..6. ρζτ. 4. οὕτω πως Α. πὼς οὕτως Ὠ. τοῖς 
-σπέλουσιν ἢ)... 5. ν. 1... ῬΓ.: αα] τοὺς θέλοντας Ἰη ἴαγα. ἔφη λεγέτω τις Ὀ. 

[νὴ ς ΄ 

ὅταν] ΟἸΤΟΤαΡν Ὁ. μαχόμενος] ὁ μαχό- 

πότερος 1). μᾶλλον Ροϑβί οἴεται Ὁ.α. ἴδωμεν Ὠ.. οἱ ὅτε τηρ'. 8]. τη. 5. ὁ 
χρυσάντας Α.. φρονήσει δὲ διαφέρων οτῃ. Ἀ. α., 4ᾳὰὶ δ( ἃ. γ. ἔλεξεν] ὧδε 
86α. Ὁ. ἔφη ΟΤη. :. Ὡρ ὡ (ἱ ῬΥ.. 8.0. 4]. τὰ. Ροβὶΐο ον. σε 
γε ΔΑ.Ὁ. ργ. ὡς δεῖ οἵη. Α.(. Τηρ.Ὸ Τοῖς ἀγ. τοῖς κ. ἔχειν Ὁ. ἀλλ᾽ 
ἀπειρόμενον ἃ. ἀλλὰ πειρώμενον σα. οἵ ἀπο ΒΌΥ ΤΥ: ἀποδεῖξαι Α.α. μη- 
θὲν Α. Ὠϊο οἵ 6. κακὸν Α. 6. εἰμὶ μὲν οὔτε ποσὶν ταχὺς Ὁ. τε] δὲ ἢ). 
εἴ ΘΟ. ἴῃ ὃ ἃ. οὐκ ἂν κρ. οὔτε πρῶτος οὔτε δεύτερος, οἴομαι δὲ οὐδὲ χ., 
ἴσως δὲ οὐδὲ μ. ἀλλὰ καὶ ἐκ. σ. 10. 

ἀργεῖται) ῬΙΟΡΙοΙ ΒοΟσοΥἭἴάτη ΠΘρ]1- 
δἰταγ δα. ΟΥΙΟ ΓαΤ. Ο ΕΓ . ος ΟΣ 

αὐτῶ" 17: "Τοὺς μέγας μικρὸν ἔχων 
χιτῶνα παῖδα μικρὸν μέγαν ἔχοντα 

οὐδ᾽ αὕτη ἂν ἡ σκέψις ἀργοῖτο. ΟΗΝ. 
τῶν πράττεσθαι δεομένων] (ἔθοη. 

12, 11: Τὸ μεθύειν λήθην ἐμποιεῖ πάν- 
των τῶν πράττειν δεομένων. ἸιΘρθη- 
απ πράττεσθαι. 

4. τοὺς μὴ θέλοντας --αοὐτοῖς]) τ Ὡς 
15: Πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθὼν 
ἱππέων κράτιστος ὧν ἱππεὺς συμμαχεῖν 

χιτῶνα ἐκδύσας αὐτὸν τὸν μὲν ἑαυτοῦ 
ἐκεῖνον ἠμφίεσε. 

ὁμοίως γὰρ πάντες τῶν ἴσων τευξό- 
μεθα ἀϊουηίττ ἰδ πη αᾶτα ΘΧ τηθηΐθ θο- 
ΓᾺΠῚ (11 Βοϊδηΐ ὅτι οὐδὲν διαφέρει κακὸν 
εἶναι. 

Χρυσάντας] 1) 6 αηο 8, 4, 10 866. 
ΖΕΌΝ. 

Η 2 
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ὃ Υ͂ 53 δ᾽ δ᾽ “Χ λ Ν » δ᾽ δ᾽ ὃ 

εὐτερος, οἶμαι ὃ οὐδ ἂν χιλιοστὸς, ἰσως δ᾽ οὐδ ἂν μυριο- 
ἥᾧ- 9 δ. “, οὶ 3... σ 9 Ν ε 

στος" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο, ἐεφη, σαφῶς ἐπίσταμαι ὅτι εἰ μὲν οἱ δυ- 
Ν 5 Ψ' 5 Υ ἴω Ψ, ΄“ 

νατοὶ ἐρρωμένως ἀντιλήψονται τῶν πραγμάτων, ἀγαθοῦ 
Ἷ Ψ ΄“- , ΩΝ Ἂν 

τινὸς μοι μετέσται τοσοῦτον μέρος ὅσον ἂν δίκαιον ἡ" εἰ δ᾽ 
« ᾿ Ν Ἃ , ς 

οἱ μὲν κακοὶ μηδὲν ποιήσουσιν, οἱ δ᾽ ἀγαθοὶ καὶ δυνατοὶ 
5 ΄ ΄“ , 57 Ν ΒΩ “ ἊἋ 

ἀθύμως ἕξουσι, δέδοικα, ἔφη, μὴ ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἢ 
ἘΝ 46} - ", “-“ ξ Ἃ , ε 

7 τοῦ ἀγαθοῦ μεθέξω πλεῖον μέρος ἢ βούλομαι. Χρυσάντας [4] 
Ν τ᾿ “ ΠῚ 5 5... ,(. -ΔΛἩ έψγδ ΄ ’, 

μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνέστη δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ Φεραύλας Πέρσης 
- π ἥ “΄ 5 ΄ ΝΑ Ἂ τῶν δημοτῶν, Κύρῳ πως ἔτι οἴκοθεν συνήθης καὶ ἀρεστὸ 

ΜΟῚ ὐὐλὰΝ Ν ἷ ΝΕ ἐ: » Ἢ Χ ΕΙ Χ ἠἐε ἐδ » - τ 
ἀνήρ, καὶ τὸ σῶμα οὐκ αφυὴς καὶ τὴν ψυχὴν οὐκ ἀγεννεῖ 
5 ΓΦ Ν ΄ς “δ, ’ 

ἀνδρὶ ἐοικὼς, καὶ πελέξε τοιαδε. 
γὼ, ἐῴη, ὦ Κῦρε καὶ πάντες οἱ παρόντες Πέρσαι, 

ἡγοῦμαι μὲν ἡμᾶς πάντας ἐκ τοῦ ἴσου νῦν ὁρμᾶσθαι εἰς τὸ 
ἀγωνίζεσθαι περὶ ἀρετῆς" ὁρῶ γὰρ ὁμοίᾳ μὲν τροφῇ πάν- 
τας ἡμᾶς τὸ σῶμα ἀσκοῦντας, ὁμοίας δὲ συνουσίας πάντας 
ἀξιουμένους, ταὐτὰ δὲ πᾶσιν ἡμῖν πρόκειται. τὸ γὰρ τοῖς 
57 σ΄ ᾽ ΄“- ΄ ἃ ΕΝ ΄- 

ἄρχουσι πείθεσθαι πᾶσιν ἐν κοινῷ κεῖται, καὶ ὃς ἂν φανῇ 
τοῦτο ἀπροφασίστως ποιῶν, τοῦτον ὁρῶ παρὰ Κύρου 
τιμῆς τυγχάνοντα" τό τ᾽ αὖ πρὸς τοὺς πολεμίους ἄλκιμον 
εἰναι οὐ τῷ μὲν προσῆκον. τῷ δ᾽ οὗ, ἀλλὰ πᾶσι καὶ τοῦτο 

ο προκέκριται κάλλιστον εἶναι. νῦν δ᾽, ἔφη, ἡμῖν καὶ δέ- 
δεικται μάχη, ἣν ἐγὼ ὁρῶ πάντας ἀνθρώπους φύσει ἐπι- 
σταμένους., ὥσπερ γε καὶ τἄλλα ζῴα ἐπίσταταί τινα 

εἰ] οἱ Ἀ. 

8 [5] 

δυνάμενοι Ὁ. 
ἡ. πως ἔτι] προσέτι 

Τ.», ἸΏΓΟΥ ἐμ». ῬΓ. Ροϑβὲ 

ἐρρ.---ἀγαθοῦ (ἃ. τηρ. Υ. μέρος τοσ. 10. 
ἔφη] γε ΔΑ. πλέον 10. ἢ ἐγὼ β. Ὁ)... 5.ν.γ. 
ο. συνήθης καὶ οἰ οὐκ ἀφυὴς οἴχῃ. Δ.. 8.ν. 
ἀρεστός. 8. ἐγὼ] ἐγὼ δὴ ἴ,. δ᾽ 8.ν.ζτ. σ. ὑμᾶς πάντας Ροϑί 
ὁρμᾶσθαι 1). μὲν) τε Α.α. τὸ σῶμα] τὰ πάντα Α.Οα. δὲ οἴη. Α.α. 
πάντα ΔΑ. ταὐτὰ- -- πρόκειται) τὰ δὲ αὐτὰ καλὰ πᾶσιν προκείμενα ἡμῖν Ὁ. 

ταῦτα Δ.. τὸ] τό τε Ὁ). ἴω, ΟΟΥΤ, 
τ᾽ αὖ] τε τὰ Δ. 

Εἰ καλὰ εἰ προκείμενα οἴϊατῃ (ἃ. ΘΠΟΥΤ. 
τοὺς πολεμίους] πᾶσιν ΟΥη. Τ᾽). ὁρῶν Α. κυρῶ 0. 

τούτους Ἀ. τούτοις ΡΓ. ., ααὶ ΟΟΥΥ. τοὺς οἵ της. Υ. πολεμίους. ἀλκίμους 
ΑΓ (ος ΘΟΥ Β. γ Ὁ, προσῆκον Οτη. 1). 9. δ᾽, ἔφη, ἡμῖν] δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
τ: δε ημῖὲ 1).1. τοῦτ τ. φύσει π. ἀἁ. ἐπίστανται Α.Ο,, ρτ., οατα 
Ῥαποῖο Βα ν. τινὰ] τὴν Δ. 

881, 
πο Χρη. 

8. ἐκ τοῦ ἴσου ὁρμᾶσθαι 
6: πὴ. ΒΟΉΝ. Ἰ οερίοις 
ἸΠΠᾺ. 8, Ὁ. Ὡ: 

τὸ σῶμα] Μ)ιοίε, ομγαγο οοΥριι8. ἴπ- 
ἴγτα 2,1, 20, τὸ σῶμα ἀσκῆσαι οΘϑ8ΐ σοΥ- 
ῬΟΥῚ ν]Ρ68 δου οἰθο, οἵ 2, 1, 20, βϑί 
τὰ σώματα πρὸς ἰσχὺν ἀσκεῖν. Οὐοτη- 
Ῥοβιθαη) σωμασκεῖν οἱ σωμασκία 511η]- 
ΠΕ ἃ Χοπορμοηΐθ (6 ΘΟΥΡΟΥῚ8. ΘΧϑῦ- 
οἰζαίοηθ δἰ ]θίϊοα οἱ τη}] 7] (οἰ τιγ, 
πὖ ἀΟΟΘΌΙΓΙΙ δα 5, 1, 29. Ιρ]ταγ πος 
Οὔ ΠῚ ἴῃ ἸΟΟΟ αὐτὴ νἱοίτι Θχθγοϊίαί!ο- 

ΠΘΠῚ σΟΠἠΠΡῚ μαΐο, οὐ ἸΟσ ΠῚ ΘΟΉΥΘΓ- 
τ6πάτιπη ἰΐα: ϑέηυϊὲ δηΐην 05 ΟΠ 65 
υἱοίι, οὐ σογρογὶβ ὀαογοϊἑαΐίοηο «ἰὴ οἷ- 
(εο. Οοηΐῇ. 3» 3» 46: ἜΦ᾽ οἷς τε ἐτρε- 
φόμεθα ὑπὸ Κυαξάρους, ἅ τε ἠσκοῦ- 
μεν, ἐφ᾽ ἅ τε αὐτοὺς παρακεκλήκαμεν. 
5ΟΗΝ. 

συνουσίας) . 2,1,430. ΖΕΌΝ. 
προκέκριται-- εἶναι ΑἸῖὰ ἢ} ὰ5 Θ0η- 
ΒΕΓ ΠΟΙ ΟΠΙ5. ΘΧΘΙΠΊΡ]αὰ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 8. οἱ 
ΔΙϊοσαμη ν. ἴῃ Π65. ΚΞ ΘΡΙ.. 
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’, ἰώ 59. Ν 5.4 ἸῸΝ Ε θό Ἂ Ν - 
μάχην ἕκαστα οὐδὲ παρ ἐνὸς ἄλλου μαθοντὰα ἢ παρὰ τῆς 

ΩΝ “- 7 ε΄ « ΧΆ. ΄ 
φυσεως, οἷον ὁ βοῦς κέρατι παίειν, ὁ ἵππος ὁπλῃ, ὁ κυῶν 

’ ε ,ὕ 5.7 Ν ΄ ͵ 3 ὕ 
στόματι, ὁ. κάπρος ὀδοντι. καὶ φυλάττεσθαι γ: ἐφη, 

ἅπαντα ταῦτα ἐπίσταται ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ, καὶ ταῦτα 

Το εἰς οὐδενὸς διδασκάλου πώποτε φοιτήσαντα. καὶ ἐγὼ, ἐφη, 
ἐκ παιδίου εὐθὺς προβάλλεσθαι ἠπιστάμην πρὸ τούτων ὅ 

τι ᾧμην πληγήσεσθαι: εἰ δὲ μὴ ἄλλο μηδὲν ἔχοιμι, τὼ 

χείρε προέχων ἐνεπόδιζον ὅ ὅ τι ἐδυνάμην τὸν παίοντα" καὶ 

τοῦτο ἐποίουν οὐ διδασκόμενος, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ 

παιόμενος, εἰ προβαλοίμην. μάχαιράν γε μὴν εὐθὺς παι- 
, Ἃ σ΄ ᾽ 3, »..Οὧὦν 5. ,οεὖνΝ ἌΓ ΟῸΝ ΄- 

δίον ὧν ἥρπαζον ὅπου ἴδοιμι, οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο 
Ἂ σ“ ΄σ ’ὔ ἋΟ Ν “ 4 - Ἄ " 

μαθὼν ὅπως δεῖ λαμβάνειν ἢ παρὰ τῆς φύσεως, ὡς ἐγὼ 
δ. ͵7] ΓΟ ἴω 7 3 γ᾽ 

φημι. ἐποίουν γοῦν καὶ τοῦτο κωλυόμενος, οὐ διδασκο- 
σ“ 5 ΒΥ ἃ 7 Ἂς. ὧδ Ν . 

μενος" ὥσπερ καὶ ἄλλα ἐστιν ἃ εἰργόμενος καὶ ὕπο μητρὸς 
Ε Χ Ν ς Ἧ “ ψ' 5 ΤΑ 

καὶ ὑπὸ πατρὸς ὑπὸ τῆς φύσεως πράττειν ἠναγκαζόμην. 
Ν Ν Μ΄, ’, “ 7 “ Υ̓͂ , καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἐπαιόν γε τῇ μαχαίρᾳ πᾶν ὃ τι δυναίμην 

Ὰ θ ἱω 3 . “ : Α 3 ΩὩ Ν δίζ 

πνττνι ον γαρ᾽ μόνον φύσει ἦν, ὥσπερ τὸ βαδιζειν 

καὶ τρέχειν, ἀλλὰ καὶ ἡδὺ πρὺς τῷ πεφυκέναι τοῦτο ἐδόκει 

τι μοι εἶναι. ἐπεὶ δ᾽ οὖν αὕτη, ἔφη, ἡ ἡ μάχη καταλείπεται, ἐν 

ἢ προθυμίας μᾶλλον ἢ τέχνης ἔργον ἐστὶ, πῶς ἡμῖν οὐχ 
ον Ἧ ΄, ᾿ ξ 5 7 Ψ 

ἡδέως πρὸς τούσδε τοὺς ὁμοτίμους ἀγωνιστέον ; ὅπου γε 
Ἁ Ἁ “5 “- » “" ΕΥ) 7 Υ, Ἁ 

τὰ μὲν ἀθλα τῆς ἀρετῆς ἰσα πρόκειται, παραβαλλομενοι δὲ 

ὁ βοῦς---ὀδόντι ΠΟΥΤΩΟρΘΠ65 ὟΥ 812. ἈΒοίΐ. γΟ]. 2. Ρ. 2ο8, 190. 8α αὰ8 Ρ]απαά. 
γ01..}Ὁ5 βχ6|50..17. 7] δὲ Ὁ. ἅπαντα ταῦτα] ταῦτα πάντα ἐπίστα- 
ται ρΡοϑβί ἔφη 10. ἐπίστανται Α.α. ΟΌΤῚ Ρυποῖο 580 ν. 1ο. ἔφη οἴη. Ὦ. 
εὐθὺς} μὲν ααὰ. Ὁ. 6. ΠΣ ἐπιστάμην ἃ. ΟΟΥΤ. 5.0. τούτου α. 8: . 
ὅ τι] ὅτ᾽ Α.0).α. ὅτῳ τηρ. [,. τ. οἰοίμην 1). εἰ δὲ] εἰ 1). καὶ εἰ Μ. μὴ 
ἄλλο μηδὲν] μηδὲν ἄλλο Μ. μηδὲν] μηθὲν Α. προσέχειν 10. ἠδυνάμην 

ἀἰβεῦγχυ. προβαλλοίμην. Τὰ ὧν Μ., αἱ νἹἀθίαγ. ὃν Α.}).α., 5εα Π. 
ξοτῇ. οοτν. δέοι ". ἢ] ἄλλου ἢ 1).α. οουν. ὡς οἵη. Α.Ο. ρΥ. γοῦν 
ν6] ρούϊιβ ουν ἴῃ ἐποίουν οτη. 1)., Δα αἰΐο ἸΠ1110 νΘΙΒῸΒ γ ἃΠΐθ ουν. κωλυό- 
μενος ΟΙΏ. Α. 84. ΦΗ͂Ν 

πᾶν ὅ τι] ὅ τι πᾶν τῷ τὸ Ὁ), 
οπῃ. ἢ. ἔφη ἜΞῚ Α.Ὁ. 

10. τούτων ὅ τι] Ν. Δα 25, 2, 67. 
ὑπὸ μητρὸς καὶ ὑπὸ πατρὸς] Ποάδιῃ 

οΤαἸΠ6 8, 7.14: Τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ 
τὸν αὐτὸν πατέρα προσαγορεύοντες. Εἰ 
1ῃ ΑΒΔ 8] 3,1, 17. ὁμομήτριος καὶ 
ὁμοπάτριος. 
“ἠναγκαζόμην ΘΘΟΌΘΑΥ παΐαγεθ 1ῃ- 

βΒπούμμη. Ηΐϊηο τὰ ἀναγκαῖα. Πθ668- 
βιζαΐθϑ παύιγεθ, δα αἴιδ8 νοὶ ρίαβ οὐϊδηη 

ὑπὸ πατρὸς καὶ ὑπὸ μητρὸς 10. 
τεῖν ἃ. α. Ῥοϑβί τὴν Βοπθηίθβ, 1). σουΥ. ἴῃ τπηρ΄. 8]. τῇ. 

πράττειν] ἀπαι- 
γε τῇ οτῃ. Α.6. 

τοῦτο] τοῦτο ποιεῖν ). τὼ 

ΠΟΘΌΠΩΙ γτρίουαῦ (ὑοτητηθηΐ. 4, 5. 9 
ϑαηῦ οὐϊατη ἀναγκαῖα, αποτττι ἀν θῃ- 
[8 δϑῦ ΠΘΟΘββα 5. οὖ ἸοσΊθιι5 Παίαγδ8 
ΡΓΠηϊζ8, 146 πὶ 1, 1, 6, ἀνάγκαι 
ΘΌΔΙΩ 1, 1, 15, ϑηΐ Ἰορθβ πδίθγο 1Π- 
ψΑΙ]8 1165. 5ΟΗΝ. 

παραβαλλόμενοι͵ Εδδύ Π6111 ρο οι] 15 
ΟὈ]ΙσογΘ, ΡουἸο τ], ΒΟΉΝ, 
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οὐκ ἴσα εἰς τὸν κίνδυνον μεν, ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν ἔντιμον βίον, 
ὅσπερ μόνος ἥδιστος, ἡμεῖς δὲ ἐπίπονον μὲν, ἄτιμον δὲ, 

12 ὅσπερ, οἶμαι, χαλεπώτατος. μάλιστα δὲ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό 
με εὐθύμως εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν πρὸς τούσδε παρορμᾷ ὅτι 
Κῦρος ὁ κρίνων ἔσται, ὃς οὐ φθόνῳ κρίνει, ἀλλὰ σὺν 
θεῶν ὅ ὅρκῳ λέγω ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ Κῦρος οὕστινας ἂν ὁρᾷ 
ἀγαθοὺς φιλεῖν οὐδὲν ἧττον ἑαυτοῦ" τούτοις γοῦν ὁρῶ 
αὐτὸν ὅ τι ἂν ἔχῃ ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. 

13 καίτοι, ἐφη; οἶδα ὅτι οὗτοι “μέγα φρονοῦσιν ὅτι πεπαΐί- 
δευνταὶ δὴ καὶ πρὸς λιμὸν καὶ δίψαν καὶ πρὸς ῥῖγος καρ- 
τερεῖν, κακῶς εἰδότες ὅτι καὶ ταῦτα ἡμεῖς, ὑπὸ κρείττονος 
διδασκάλου πεπαιδεύμεθα ἢ οὗτοι. οὐ γὰρ ἔστι διδάσκαλος 
οὐδεὶς τούτων κρείττων τῆς ἀνάγκης, ἢ ἡμᾶς καὶ λίαν 

Ι4ταῦτ᾽ ἀκριβοῦν ἐδίδαξε. καὶ πονεῖν οὗτοι μὲν τὰ ὅπλα φέ- 
ροντες ἐμελέτων, ἅ ἐστιν ἅπασιν ἀνθρώποις ηὑρημένα ὡς 
ἂν εὐφορώτατα εἴη, ἡμεῖς δέ γ᾽, ἔφη, ἐν μεγάλοις φορτίοις 
αἱ βαδίζειν καὶ τρέχειν ἠναγκαζόμεθα, ὥστε νῦν ἐμοὶ 

δοκεῖν τὸ τῶν ὅπλων φόρημα πτεροῖς »μᾶλλον ἐοικέναι ἢ 

15 φορτίῳ. ὡς οὖν ἐμοῦ γε καὶ ἀγωνιουμένου καὶ ὁποῖος ἄν [6] 

τις ὦ κατὰ τὴν ἀξίαν με τιμᾶν ἀξιώσοντος, οὕτως, ἔφη, ὦ 

ἴμεν] ἴομεν Α.}). 5. ν. 8]. τη. 6. ΡΥ βίον οτὰ. Α.Ε. 5. ν. Υ. ὅσπερ 
μόνος) ὃς μόνος περ Ἀ.Ο.1.Μ. ὅσπερ ΠΏ. ἥδιστος] βίων ἀαα. Α.Ο.Ὁ. χα- 
λεπώτερος Ἀ.α. 12. τὸν πρὸς] τὸν ὅπ. Α ἴα» Θν. αἱ ἔσται ὁ κρίνων 
Ὦ. κρίνει] κρίνων Ἀπὰς κρίνειν α. 85.ν0τ. κρινεῖ ἔογί. [,. Ρυ. αἱ ΟΠ ηοὶ- 
ἄογ8. θεῷ ὅρκῳ δοκεῖν κυροῦν (οπη 5818. ἴα λέγω ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖ κῦρος) 
Δ. α. εἔ αχυὶ ογαϑις ν ἴῃ δοκεῖν 1". "λέγω ἢ ἢ μὴν τα ΡΌΠΟΙΙΒ Ἰηΐρα ΡΟΕΙτῖ5 ποίαὐ 1). 
ἂν οτη. Δ.α. ἑαυτοῦ] ἢ ἢ ἑαυτὸν 1).Ὁ. 5.ν. γοῦν] γε οὖν α. ἥδιον 
οτῃ. Α.α. 12. καὶ πρὸς δίψος Ὁ. Εἰ ος 5.ν. ̓ς Ὁ ἷ, ῥίγον Α.α., 568 ἢϊς ος 
5.0}. ταῦτα οἴη. Α.α. τούτων οὐδεὶς 0). κρείττων] κρείσσων ἂν Α.Ο. 
ἀκριβοῦν ταῦτα 1). 14. πονεῖν] μὲν Δ64. τ ιν: μὲν] μὲν δὴ Ὁ. 
ΤΑΌΥῚ εὑρ. εὐφόρως Α. σ. ΟΟΥΓ. Τηρ΄. Γ΄. ἐμοὶ νῦν δοκεῖ 1). τὰ---φορή- 
ματα ἢ. 15. ἄν τις] τις ἂν Ὁ. ὦ Ἢ Ἰηρ΄. Γ΄ » απο ἴῃ (ὦ. Τα Ὸ ΘΟΪΟΓΘ βου! ρίατη 
ΒΌΡΓΑ ν΄. ῬΓΟΙΗΪΠοί, αὖ 8. 5. ὁ δηΐβ χρυσάντας οὕ 4]185 8ὲ6ρ6 {6 86. 8 ΠΔ ὈΥΪ ΠῚ 86 
νΟΟΘΔΌ]ΟΥ ΙΓ. (ΔΤ τη θα 86, οὖ σ᾽ ᾿π ἀπελογήσατο 2,2, 18. Τῇ. τιμᾶν 
σθαι 85.ν.γὉ. α. Ραποίβ ποίαϊατη ρμοβύ ἂν [.. οὕτω 

12. εὐθύμως τὴῖϊ ἀἰἸβρ σοῦ : εὔθυ- 
μον ποιεῖ καὶ παρορμᾷ 5] 6556, ΤΠΔΡῚΒ 
τοϊθγάσοη. ΟΗΝ, Νόοὴ τη]ππβ ἰη- 
Β016η8 Η!βί. Οσ. 2.1, 18 : Νομίζον- 
τος ἀθυμοτέραν καὶ τὴν προσβολὴν ἔ- 
σεθσαι, ὉΌΪ ἀθυμοτέρους πρὸς τὴν π. 
Οορβοίαϑ. 

ὅρκον θεῶν παροὺ Ριηά. ΟἹ]. 7, 1το. 
5ΟΗΝ, ΑΠὰ ν. ἴῃ Τὴ 68. ϑίβρῃ. 

ἥδιον---μᾶλλον] Υ.. δῇ 2, 4. το. 

12. κακῶς εἰδότες] Ναβοϊθηΐθβ, 1ρ- 
ΠΑ]. ΗδΓροονδίίοη Υ. κακῶς εἰδότες. 
5ΟΗΝ. 

ἀνάγκης] Εδάᾷοπη βθηϊθηθα δἀρπᾶ 
ΕῸγ. ΑἸἹς. ούρ, Ηδ]. 514 δ 8110]. 

14. εὐφορώτατα)] ῬΠμογαιαβ Ὦγροῖ- 
Ῥο]6 αὐϊῦαν 46. ἈΥΊῺ15. ΠΟΙ τὴ ἸΘν]ΟΥ- 
Ῥι89. φμῶ φιΐάοην αὖ ποηυϊηῖθδιδ π- 
ψιαην ροΐμογο ἱπυοηϊγὶ, ἰουϊδοὶηεϊβ, 
5ΟΗΝ, 
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Κῦρε, γίγνωσκε. καὶ ὑμῖν ἦν ᾿ ἔφη, ὦ ἄνδρες δημόται, πα- 
’ 

ραινῶ εἰς ἔριν ὁρμᾶσθαι ταύτης τῆς μάχης πρὸς τοὺς πε- 
παιδευμένους τούσδε: νῦν γὰρ ἅνδρες εἰλημμένοι εἰσὶν ἐν 

τό δημοτικῇ ἀγωνίᾳ. Φεραύλας μὲν δὴ οὕτως εἶπεν. ἀνί- 
σταᾶντο δὲ καὶ ἄλλοι πολλοὶ συναγορεύοντες. ἔδοξε κατὰ 
τὴν ἀξίαν τιμᾶσθαι ἕ ἕκαστον, Κῦρον δὲ τὸν κρίνοντα εἶναι. : 

ταῦτα μὲν δὴ οὕτω προυκεχωρήκει. 
5 Ψ, τς σι ε σ΄ Ἦν ὦ Ν ΞΖ 

Ἑκάλεσε δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον ὁ Κῦρος καὶ ὅλην ποτὲ τάξιν 
Ἅ ΄ ’ Χ Ἂ Ἂ λ «ε ͵ “- 3 

σὺν τῷ ταξιάρχῳ, ἰδὼν αὐτὸν τοὺς μὲν ἡμίσεις τῶν ἀν- 
“- θα 7 ἥ » ’, ς “ 3 3 ᾿ 7 

δρῶν τῆς τάξεως ἀντιτάζαντα ἑκατέρωθεν εἰς ἐμβολὴν, θώ- 
Ν 3 7 7 ,ὔ 5 “ » 

ρακας μὲν ἀμφοτέρους ἔχοντας καὶ γέρρα ἐν ταῖς ἀριστε- 
- Ν Χ Ν ΄ “-“ “ ε , 

ραῖς, εἰς δὲ τὰς δεξιὰς νάρθηκας παχεῖς τοῖς ἡμίσεσιν 
“,᾿ “ δ δ᾿...) Δ σ“ 7 ,ὔ : ΄ 
ἔδωκε, τοῖς δ᾽ ἑτέροις εἶπεν ὅτι βάλλειν δεησοι ἀναιρουμέ- 

΄- 4 5 Ἁ ᾿ ᾽ὔ σ“ ᾿, 

1ὃ νοὺυς Ταις βωλοις. ἐπεὶ δὲ παρεσκευασμένοι οὕτως ἐστῆσαν, 
» , 3 ἴω ’, 5 “ Ν [2 Ἁ ᾽’ 

ἐσήμηνεν αὐτοῖς μάχεσθαι. ἐνταῦθα δὴ οἱ μὲν βάλλοντες 

γ͵]ὺ ΒΟ, Ἐ- ΨΟΥ. ᾿ὁρμ. εἰς ἔριν Ὁ. ΤμΡὴ ἀνδρες. τό. φελαύρας 6. 
ΕΠ ΚΟ ἑκατέροις δαά. σα. 5. Υ. ἑκατέρῳ Ἐ): συναγορεύοντες] συναγορευόν- 

των δὲ Α. ἔδοξε] ν 5... Π,, δἀάθπβ ἀοϊπάδβ οὖν, φαοά Ὁ. 8. ν., δ᾽ οὖν Ὁ. 
τὴν οτη. Α. προυκεχωρήκει Ταπίίπα, α., ἴῃ 4ὺ0 ουὅ (ΟΥ̓. ἔδοΙῦ ΟΧ ο οὗ κει Ρο- 
510 ΒΌΡΕΥ κε, αὖ [ογίαβ86 κείσαν γΟ]πο γι, προκεχωρήκει 1). προκεχωρήκεσαν Δ. 
α. ρυ. προκεχωρήκεισαν Ϊἴ,. 17. ὁ κῦρος Ογη. ἍΝ: 866. }).α. τῃρ΄. ἃ. τῇ. 
ποτὲ οἵη. Δ.(. ἰδὼν] ἰδὼν δ᾽ Α.α. τοὺς μὲν] τοὺς ). εἰς 1). ἃ]. 
Τη. 8. Υ͂. ἐμβολὴν] κύκλῳ δααιϊῦ 1). ρΡυᾳμοί]8 ποίαϊπιη. μὲν] μὲν δὴ Ὁ. 
ἐν ΟΠΆ. 10. ἴῃ 188. δ ποΧ δὲ τάς. ἀναιρουμένους  ἐνηγμένους Α. (αα] δεήσοιεν 
ἡγμένους, 5ρ᾿τῖτα ἴδ Ῥίοῖο τιῦ 1618 ΔῊ ΔΒΡΘΥ 510 ἀπ 1168) (., 4] ἸΏ τχηδγρ'. τη. Τ. 
γρ. ἀναιρουμένους, Τ. 601 τηρ΄. Τα. ΓΘΟΘὨ ΙΒΒΙΠΩ γρ. ἐνυμένους οαρὶδίο5, 1. 6. αἰ- 
νυμένους. αἰνηγμένους 6Χ ΕἸΟΥΘΠΙΠΟ οὐ αἰνιγμένους Θχ ἀποῦιιβ νοίαβί8 οοαα. 
ταθιηοσδΐ  ΘΡΠδΔΠτΙΒ. 18. παρασκευασάμενοι ΔΕ. οὕτως οἵη. Α.Ε. 
ἐσήμηνεν Μ. ἐσήμηναν Α.Ο. οοτῖ. 5. ν. ἐσήμαινεν Ὁ). βάλλοντες ἔβαλλον 
ταῖς βώλοις καὶ 1). Βι βώλοις καὶ Ὁ. δα. τηρ. τ΄. 

17 

15. δημόται] ϑ'πῇ Ρ]ΘΌ6Ι1, αὖ Ἰηΐτα 
8... 2, 5... Τμδχίοοῦ. Ῥαυβίθηβα ἂρυᾶ 
Τλγομογαπη δὰ Ποροσοίπιη 2, 172. 
Ῥ. 511. [Ζομδγαβ Ὁ. 494.] αἱΐ βοΪ πη 
ΧΘΒΟΡΒΟηΐθιη ΡγθοῖοΥ ἰοπᾶ8 νοσᾶρα- 
Ἰὰπὶ 118 ἀϑιιῦραββδθ. 5ΟΌΗ͂Ν, Ῥοοία- 
ΤΌΤ] ΘΧΘΙΏΡΙα ρ] πιὰ ν. ἰὼ 168. 
ϑίθρῃ. 

εἰς ἔριν ὁρμᾶσθαι ταύτης τῆς μάχης 
Ἠοπηθεὶ δ]ουιπιατιθ ρΙΘοσιιπὶ ἔριν 
γε] ἔριδα, νεῖκος πολέμοιο οοῃζογῦ ΑΥ̓ εΓ- 
ΠΟΙ. δα 'ΓΤΥΡΒΙΟάΟΥ. 4. 

ἅνδρες τοοῖθ τϑϑυϊαΐαμη δ ΘΟ, ΠεΙ- 
αοΥῸ ἰοίλρὶ δα 2, 2,5, οἱ Η. τ. 4, 8, 
δ, 

ἀγωνίᾳ] Ῥμοίιιβ εἰ διμάαβ, βτᾶμη. 
ΒοκΚΚοΥ Ρ. 333»10: ᾿Αγωνίᾳ Ξενοφῶν 
ἀντὶ τοῦ ἀγῶνι. ΑἸΙοταπι ΘΧριηρῖᾶ ν. ἴῃ 
ΤΏ 65. δίθρῃη. Τομηοογαίθβ ἀρια 5ι00. 

ΕἸοΥ. ΔΡΡεπά. Ρ. 30: Οὔτε γράμματα 
οὔτε μουσικὴν οὔτε ἀγωνίην. Ιο 
ΟΒγγ5. ον. 24; νΟΙ. ΤΡ. 518: Οἱ δὲ 
περὶ ἀγωνίαν, οἱ δὲ περὶ μουσικὴν 
ἐσπουδάκασιν. ὥδα ἀρ Χοπορθοη- 
ἴθπὶ ἰάθη οὈζποί αἰβουϊμθη πποά 
ἃρυ 4 Ἡετοαοίσχῃ 2, 91: ᾿Αγῶνα γυ- 
μνικὸν τιθεῖσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχον- 
τα, Υθοῖθ αθο]αγαν! Η δυο : ̓Αγω- 
νίης, τῆς ἐν ἀγῶνι ἁμίλλης. 

τό. ταῦτα---προυκεχωρήκει] ΡὈ]υτα- 
Ἰοτὴ ἴῃ ϑδάθπι [οστητ]α ᾿ηΐθγιιηῦ Ποη- 
πΠ 8.4. 28. 

17. ἀναιρουμένου 7 ϑϑιιβρθοίαχα 
ῬΙΌΡΓΟΙ ΠΡ τοσιτὰ αἰββθηϑιιπη νοσᾶθιι- 
Ἰᾳτὴ ΠΟῚ 84018 νἹπαϊοαῦ 8, 3, 27: Ὥς 
βαλῷ γε ταύτῃ τῇ βώλῳ, ξφη ἀνελό- 
μενος. 
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ἐστιν οἱ καὶ ἐτύγχανον καὶ θωράκων καὶ γέρρων, οἱ δὲ 
καὶ μηροῦ καὶ κνημῖδος. ὅπου δὲ ὁμόσε γένοιντο, οἱ 
τοὺς νάρθηκας ἔχοντες ἔπαιον τῶν μὲν μηροὺς, τῶν δὲ 
χεῖρας, τῶν δὲ κνήμας, τῶν δὲ καὶ ἐπικυπτόντων ἐπὶ 
βώλους ἔπαιον τοὺς τραχήλους καὶ τὰ νῶτα. τέλος δὲ 

τρεψάμενοι ἐδίωκον οἱ “ναρθηκοφόροι. παίοντες σὺν πολλῷ 
γέλωτι καὶ παιγνίᾳ. ἐν μέρει Ψε μὴν οἱ ἕτεροι λαβόντες 

πάλιν τοὺς νάρθηκας ταὐτὰ ἐποίησαν τοὺς ταῖς βώλοις 
19 βάλλοντας. ταῦτα δ᾽ ἀγασθεὶς ὁ Κῦρος, τοῦ μὲν ταξι- 

ἄρχου τὴν ἐπίνοιαν, τῶν δὲ τὴν πειθὼ, ὅτι ἅμα μὲν 
ἐγυμνάζοντο, ἅμα δ᾽ εὐθυμοῦντο, ὁ ἅμα δ᾽ ἐνίκων οἱ εἰκα- 
σθέντες τῇ τῶν Περσῶν ὁπλίσει, τούτοις δ᾽ ἡσθεὶς ἐκάλεσέ 

τ᾽ ἐπὶ δεῖπνον αὐτοὺς καὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἰδὼν τινας αὐτῶν 

[8] 

5 ὃ ὃ 7 οἶ 7] » “ ΧΝ δὲ ἴω 

ἐπιδεδεμένους, τὸν μέν τινα ἀντικνήμιον, τὸν δὲ χεῖρα, 
5 7 7, « 3.1 ὃ δ “ “ ᾿ 

φΖοηρῶτα τί πάθοιεν. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι πληγεῖεν ταῖς βώλοις. 
« Χ ΄ ᾿ ͵ ͵ 3 Ν « “- ΝΥ ὁ Ὰ “δ 

ὁ δὲ πάλιν ἐπηρώτα πότερον ἐπεὶ ὁμοῦ ἐγένοντο ἢ ὅτε 
Ζ “ « 3. .Ὅ.» “ , ἕν Ε ἈΓε -“ 

πρόσω ἦσαν. οἱ δ᾽ ἐλεγον ὅτε πρόσω ἦσαν. ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ 
β. Ν ᾽, 39 ᾽ «ε ’ 

ἐγένοντο, παιδιὰν ἐφασαν εἶναι καλλίστην οἱ ναρθηκοφο- 
ς Ἁ 7 “-“ 4 ᾽ ἡ σ » 

ροι" οἱ δὲ συγκεκομμένοι τοῖς νάρθηξιν ἀνέκραγον ὅτι οὐ 
͵ 7 Ν ΚῚ εἶν - 7 7 “ Ἄ 5 

σφίσι δοκοίη παιδιὰ εἶναι τὸ ὁμόθεν παίεσθαι: ἅμα δὲ ἐπε- 
, “- 7ὔ ἃ ἃ Ν 3 Ν 5 

δείκνυσαν τῶν ναρθήκων τὰς πληγᾶς καὶ ἐν χερσὶ καὶ ἐν 
! " Ἂ , ᾿ Ἂ “ 

τραχήλοις, ἐνιοι δὲ καὶ ἐν προσώποις. καὶ τότε μὲν ὥσπερ 
εἰκὸς ἐγέλων ἐπ᾽ ἀλλήλοις. φῇ δ. ὑστεραίᾳ μεστὸν ἣν τὸ 

πεδίον πᾶν τῶν τούτους μιμουμένων" καὶ εἰ μὴ ἄλλο τι 
σπουδαιότερον πράττοιεν, ταύτῃ τῇ παιδιᾷ ἐχρῶντο. 

οἱ καὶ] οἱ Ὁ). μηροὺς καὶ κνημίδας Α.Ὁ. ργ., αἱ νἀ δὕαγ. ὅπου δὲ ὁμό- 
σε] ἐπεὶ δὲ ὁμοῦ τῶν δὲ κνήμας οἵη. Ἀ.ἃ., τηρ. τ. Δ ἀ6η8 κνήμας. τῶν 
δὲ οτη. Ὁ. ἐπὶ βώλους οἴη. Α.Ο. 5. ν.Υ. παιγνίᾳ Α. παιγνίῳ Η. παιδιᾷ 
1)... ἰογύαββθ σουσ., αὶ δὴ πα αα]α ΡΡ. Πα τους ΠΟῊ 58[15 ἀρραγοῖ, 864 σπται- 
διᾷ Ἰοηρ 6 ]106Γ Βουιρύατη ἴῃ βθοιηαἃ αυΆ ΤΠ 8. 20. ϑυϊαδβ ν. Παιγνία 6 Χοπο- 
ῬΠοηίο: Οἱ δὲ ν. ἐδίωκον σὺν π. γ. καὶ παιγνίᾳ. πάλιν λ. 0)... ταῦτα Ὦ. 
10. δ᾽ ἐθυμοῦντο Α.(α. σοΥΥ. πηρ΄. Υ. δ᾽ ἡσθεὶς] δὴ ἡσθεὶς 1). τινα] 
αὐτῶν δα. Α.Ὁ. ἐπικνήμιον Ἄ.. οἱ, αὐ νἀ δύατ, ἴα; Ὁ .- ταῖς β. 

δὲ] δὲ αὖ 6. 2Ο. ἢ ὅτε---ἐγένοντο ΟΠ. Α: σα. Τηρ.. Τι πληγεῖεν 10. 
ἘΠ ἬΠ κεν μὴ αὖ 1). 
ῬὨδητϊιβ. πάντων Α.}).(α. 

ἔστιν οἵ] αυιτὴ ἀραὶ δη ΟΥ̓ 68 
ἔστιν οἵ ποίαν] δα ΑΠΔ}. 6, 2, 6, αδὶ 
αδίθυοσοβ εἰσιν. Ρ]αῖ. Μη. Ρ. 520 Α: 
Οὐκ ἔστιν οἵτινες. Ῥιιβροοίαμη διιῦθ ΠῚ 
ῬΓΘΟῖοσ ἀο]θίπιτη ἀπ πος ταῖς βώλοις 
ΒΘ] 6Π8 ἐπὶ βώλους. 

τ, παιγνίᾳ [ ΠΥ πιοο ἢυ] 5. ΘΧοιη- 

σφίσι] σφίσιν γε}. σφίσι γε!].. 
εἰ] ἀεὶ (. σοΥΥ. οἱ ὁπότε (α. τηρ΄. ΤΥ. ἀεὶ ὁπότε 1). 

πᾶν τῶν ὅδίο- 

ΡΙατη Αὐἰβίορ δ η18 841} 1445, Η6- 
ΤΟΙ εἴ 811ἃ ν. ἴὴ 1:68. ϑίβρῃ. 

10. ὁπλίσει) Ὡ πὲ 
90. μεστὸν ἢν τὸ πεδίον πᾶν} Η. αι. 

8, 4; τό: Ἔκ τούτου παρῆν ὁρᾶν τὰ 
μὲν γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν 
γυμναζομένων κι τ. λ. ΔΕΌΝ, 
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Αλλον δέ ποτε ἰδὼν ταξίαρχον ἄγοντα τὴν τάξιν ἀπὸ [9] 
τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ τὸ ἄριστον ἐφ᾽ ἑνὸς, καὶ ὁπότε δοκοίη 
αὐτῷ καιρὸς εἶναι; παραγγέλλοντα τὸν ὕστερον λόχον 
παράγειν, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον, εἰς μέτωπον, 
ἐπεὶ δ᾽ ἐν μετώπῳ οἱ λοχαγοὶ ἐγένοντο, παρηγγύησεν εἰς 
δύο ἃ ἄγειν τὸν λόχον' ἐκ τούτου δὴ παρῆγον. οἱ δεκάδαρχοι 
εἰς μέτωπον' ὁπότε δ᾽ αὖ ἐδόκει αὐτῷ καιρὸς εἶναι, παρ- 
ἤγγειλεν εἰς τέτταρας τὸν λόχον᾽ οὕτω δὴ οἱ πεμπάδαρχοι 
αὖ παρῆγον εἰς τέτταρας" ἐπεὶ δὲ ἐπὶ θύραις .οὰ σκηνῆς 
ἐγένοντο, παραγγείλας αὖ εἰς ἕνα ἰόντων εἰσῆγε τὸν πρῶ- 
τον λόχον, καὶ τὸν δεύτερον τούτου κατ᾽ οὐρὰν ἐκέλευσεν 
ἕπεσθαι, καὶ τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον ὡσαύτως παραγ- 
γείλας ἡγεῖτο εἴσω" οὕτω δ᾽ εἰσαγαγὼν κατέκλινεν ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ὥσπερ εἰσεπορεύοντο" τοῦτον οὖν ὁ Κῦρος ἀγα- 
σθεὶς τῆς τε πρᾳότητος τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐπιμε- 

21. ἄριστον] ἀριστερὸν Β. Ῥγ., αὐ νἱἀφίατ, Π.(. τηρ΄. Τ᾿» Τὼ, ῬΓ.» ϑὺ Ῥοβίαιιδῃ 
ἄριστον Ἰπία]οΓαΐῦ ΘΟΥΓ., 5. ν.» 
1.6. 
1, 
[οτί. ἴοι γ9], οὖ Μ., εἴη) (ἀ. τηρ-. τ. 
αὖ] δύο Ἀ. ργ. α΄. ΡΓ. διο ΘΥΆ80 ΡΓΟΡΘ υ Δ, πῃης, 

ἔσω ΔΑ.Ο. 
οὖν οτη. α. 

ἕπεσθαι ἐκέλευεν Ὁ. 
τοῦτον] ταῦτ᾽ Α.Ὁ. 

5... Γ΄ 

ΔΑ.α. 

21. ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ] [πῃ (πιο Ἰοΐ 
εγαπΐ, Π6 βιδοτα ΡΟ] δα ργαπαϊθτη 
Δοσοαογθηΐ. Οοηΐ. 2,͵7,29. ΖΕΌΝ. 

ἄριστον) ΑἸ. ἀριστερὸν, αυοά ἀδτη- 
ΠΔΥ] μραῃΕ]., ααοπίδπη (ἀτϑθοθ ἐπὶ 
ἀριστερὰ, αἰ ἐπὶ δεξιὰ, αἸσοαίαγ, (ὑοη- 
{τὰ ἄριστον 811, αυοα ταοοίθ Τα]θοὶί 
Ν εἶβκ. Ναᾷὰθ 6ῃϊπῈ τ]]1065 Δα Βα ΌΓΤΩ 
ἄριστον ἀποπηΐαῦ παης, δα δεῖπνον 
νοτῸ ἀδιπᾶθ ἃ ὑυτοὸ γοοδηΐιγ. ΠΡΟΥ- 
δϑύῦ Ἰρισαν τπὖ ἀἸοτητιβ αὐτὰ Παίομη- 
ΒΟ0ΠΟ Δ|1|54π6 ἄριστον οὐ δεῖπνον 6586 
ΒΥΠΟΉΥΤ͵ηΔ, 860. ΑΙΠΘΠ. 1, Ρ. 11, ἔκι- 
βίαι. Π. ῥ. 1822. αυοα ἤαοοτο Δα} ]- 
Ὁ 1ΐ, 4ὰ] ΧοπορΒοηΐθιη Ἰερτῦ. το 
δ Ἰεοϊοπθπι ἀριστερὸν τοἀθυπάθπι 
6588 ἙΘηΒῈ1. Ιηΐτα οὑϊδηη 4; 2; γι 
θεῖ παράγειν ἐν δεξιᾷ ἔχοντα ἑαυτὸν, 
Ἰρίταν ἐπ᾽ ἀριστερὸν, Δα Β]ΠΙΒΊΓΠῚ οοη- 
νεύβαη. 5ΟΌΗΝ. ᾿Αριστερὸν ῥῖῸ ἄ- 
ριστον 1ΠἸαίπατα οὔϊδιῃ ΡΙα. ΝΙοῖθ ο. 
20, πθ86 ερίυχῃ ἢϊς ἀριστερόν. 

παράγειν] ΑὉ ἀ]ΠΠὰαπ6 ἀπιοογα ἴῃ 
ἰτοηΐθιη βδῖνθ [Ἰαὐπαϊηθπη. (ὐοηΐ, 
ΟΠ ποΙαοΥ, δα ΗΠΡράτοῖι. 4. 9. 

καιρὸς δοκοίη αὐτῷ ᾶ. 
“δεκαδάρχαι Α. ας οπνΥς, 866 [ογΐββ86 ΘΟυἹ.. ἢ αἰ. δεκαδάρχοι (81ς) 

εἰς τέτταρας] ὡς Ῥιδροηηΐ οὐ ἴῃ ὁ λόχος 446. 10). (ᾳαὶ ἴ ἴη ἸῺ Τϑϑ. αὖ ρΡΓ. 

παραγγέλοντα 

ἐπὶ τῇ θύρᾳ ΤΥ 
εἰς] ὡς εἰς ). ὡς α. 

δ᾽ δὴ Ὁ. εἰσεπορεύετο 
ὁ οὔ. ἃ. τῆς ὃδ.] καὶ ὃ. α. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ :. 

παρήγγειλεν εἷς τέτταρας εἰ μαι]10 
Ροβῦ παραγγείλας εἰς ἕνα αἰούαχη ἴεγ6 
αὖ ΑΠΔ0,1, Ρ» 12 : Παραγγέλλει εἰς τὰ 
ὅπλα. 

ὡς εἰς τέτταρας ἴοι ὁ λόχος] Ιπορίθϑ 
Ὧ15. τορϑῦϊασ ηποά ὁδ τα Δη(ΘΟΕΒΕΙξ 
[ὰούατη : Παρήγγειλεν εἰς τέτταρας ἄ- 
γειν τὸν λόχον; αποὰ “αυτη [δος τα 
ββϑθϑί, οἱ πεμπάδαρχοι αὖ παρῆγον, 506]- 
Ἰιοοῦ εἰς μέτωπον. [ἴὰ ρογίδοία δϑβὲ 
δνοϊαῦίο. Ῥγεθοίαγθ σιζατη να ππητι5 
δύθΡμδηαβ,. οἵ ΘΟ ]ΘΟΙΌ Ἰερθηάππι: ὁ- 
πότε δ᾽ αὖ --- καιρὸς εἶναι παράγειν 
εἰς τέτταρας τὸν λόχον, οὕτω δὴ --- 
παρῆγον, ὡς. ΔΝ ογθτ 816 ἄγειν ΡὈΓε6- 
βίδί ἴῃ Ιοθὺ ψϑ1Ὸ1 παράγειν. ὅΟΗΝ, 
14 ρθη ϑίθρμαηιιβ ὃχ ““αποάδιῃ 
νοῦ. το (ΡΏΔ]ΘΙΡΠο, αὖ 5ιιβριοαίαγ 
ΒΟ ΠΟΙ ἀθυτι8) δηΐθ τὸν λόχον ᾿πΒουαὶζ 
Θα! ΟΠ αἰίοσᾶ. 

ἰόντων] ἰέναι οὕτως ϑίορπαπιιβ, Α- 
Ἰοχὰϊ ἀθ]θπάππι ἰόντων, απο 5ὶς αἰεὶ 
ΠΟῚ Ρούϊδ. θα 1ρ880 ΠὈτοσαιη νϑ- 
τἹθίαΐθβ οβδίθπα πηΐ ὰ πῇ ΟἸϊπα Πὶς {1858 
ταγθαίτιτῃ, 
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λείας ἐκάλεσε ταύτην τὴν τάξιν ἐπὶ τὸ δεῖπνον σὺν τῷ 
ταξιάρχῳ. 

Παοὼν δέ τίς ἐπὶ τῷ δείπνῳ κεκλημένος ἄλλος ταξί- 
αρχος, Τὴν δ᾽ ἐμὴν, ἔφη, τάξιν, ὦ Κῦρε, οὐ καλεῖς εἰς 
τὴν σκηνήν : - είν μὴν ὅταν γε παρίῃ ἐπὶ τὸ δεῖπνον, 
πάντα ταῦτα ποιεῖ" καὶ ὅταν τέλος ἡ σκηνὴ ἔχῃ; ἐξάγει 
μὲν ὁ οὐραγὺς, ἐφη, ὁ 0 τοῦ τελευταίου λόχου τὸν λόχον, 

ὑστάτους ἔχων τοὺς πρώτους τεταγμένους εἰς μάχην' ἔτει- 
τα ὃ δεύτερος τοὺς τοῦ ἑτέρου λόχου ἐπὶ τούτοις, καὶ ὃ 
τρίτος καὶ ὃ τέταρτος ὡσαύτως, ὅπως, ἔφη, καὶ ὅταν 
ἀπάγειν δέῃ ἀπὸ πολεμίων, ἐπίστωνται ὡς δεῖ ἀπιέναι. 
ἐπειδὰν δὲ, ἔφη, καταστῶμεν ἐπὶ τὸν δρόμον ἔνθα περιπα- 
τοῦμεν, ὅταν μὲν πρὸς ἔω ἴωμεν, ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι, καὶ ὃ 
πρῶτος λόχος πρῶτος, καὶ ὁ δεύτερος ὡς δεῖ, καὶ ὁ τρίτος 
καὶ ὁ τέταρτος, καὶ αἱ τῶν λόχων δεκάδες καὶ πεμπάδες, 
ἕως ἂν παραγγέλλω ἐγώ: ὅταν ὃ᾽, ἔφη, πρὸς ἑσπέραν 
ἰωμεν, ὁ οὐραγός τε καὶ οἱ τελευταῖοι πρῶτοι ἀφηγοῦνται" 
ἐμοὶ μέντοι οὕτω πείθονται ὑστέρῳ ἰόντι, ἵνα ἐθίζωνται καὶ 

[το] 

ἕπεσθαι καὶ ἡγεῖσθαι ὁμοίως πειθόμενοι. καὶ ὁ Κῦρος [τ1] 
ΒΩ (ΟῚ Ν 5 ᾿ς - - ς ΄ » Ν 
ἐφη. Ἢ καὶ ἀεὶ τοῦτο ποιεῖτε; Οποσάκις γε, ἔφη, καὶ 

, Χ 7 “- 7, δ, ς - “ 

δειπνοποιούμεθα νὴ Δία. Καλῶ τοίνυν, ἐφη, ὑμᾶς, ἅμα 
Ἁ “- Ν ͵ Ν » 7 

μεν ὅτι τὰς τάξεις μελετᾶτε καὶ προσιόντες καὶ ἀπιόντες, 
ἅμα δ᾽ ὅτι καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς. ἅμα δ᾽ ὅτι τά τε σώμα- 
τα περιπατοῦντες ἀσκεῖτε καὶ τὰς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδά- 

3 Ἢ 3  ὰ “ “ “ δ .. , 

σκοντες. ἐπεὶ οὖν πάντα διπλᾶ ποιεῖτε, διπλῆν ὑμῖν δί- 

ἐκέλευσε Α. ταύτην] αὖ καὶ ταύτην 1)... 5.γ. Γ΄. τὸ δεῖπνον] τῷ 
δείπνῳ α. 22. τῶ δείπνον Α΄. ΘΟΥΤ. Θἴ]ΔΠ 1Π ΔΟσΘη ΒΌΡΘΓΙ ἐν; 4ὰ] ΡΥ. 
νἸΔοῦτιν οἰτουτοχαβ [115856. ὦ κῦρε τάξιν 10. καλέσεις Α.Ο. ὅταν 
γε] ὅταν Α.Ὁ. παρῇ ὃ0. ἡ σκηνὴ οἵα. Α.Ο. ἀαα. 1).(. τηρ΄.Γ ἔφη 
οτ. 10). ὁ τοῦ] οὐ τοῦ α. τοῦ . τὸν λόχον οὔ. Α,6. 8644. ΠΟ. ΤΏΡ’. Γ΄ 
εἷς μ. τ΄ Ὁ. ἔπειτα! δ᾽ οὐραγὸς δ. 1). ὁ δεύτερος τοὺς τοῦ] ὁ τοῦ Ὁ. 
ἔφη οτη. 1). ἐπὶ τούτοις] ὅπως Α.Ο. ΡΥ. δέῃ ἀπάγειν 1). ἐπιστῶν- 
ται Α. α. ἔφη ΟἸΏ. Ὥ), ἐπὶ] εἰς }. περιπατοῦμεν) ὦ 85.ν.τ. (. 
πρὸς ἕω ἴωμεν] προσίωμεν Α. προΐωμεν (ἃ. ΡΥ. ΘΟΥΤ. 8. Υ. Γ΄. μὲν οἵη. 1). 
δεῖ] δὲ Δ.Ο. Ρν. καὶ τέταρτος Α.Ε. λόχων] λοχαγῶν Ὧ;: πεντάδες Α. 
ἕως] ᾧ Δ.(. σοΥτ. τηρ΄. Γ΄ παραγγέλω Α.α. ἐγώ οἵω. ἢ. δοιῃ. Α.6. 
οὕτω] ὅ ὅμως 1).(.. 8.ν. τ. ὅμως οὕτω ἴ,. πείθωνται 10. ὄντι Α.α. 
ἀφηγεῖσθαι 1).(. 5. ν. Υ. 22. γε] τε Ὁ. δειπνοποιούμεθα] θ ἴῃ τᾶ8. εἴ α 
5...» 85] ΡΥ. μὲν [ογ]ΐ, α. ἅμα μὲν ὅτι] ὅτι ἅμα μὲν Α.α. ἅμα δ᾽ ὅτι 
---νυκτὸς οἴῃ. Δ. 

22. ταῦτα] αάθηι, ταὐτὰ, (ὐΔΠΕγαν. οἰϊατη τάξις Θχϑγοϊα θαάθη οὐ Π6 
ΖΕΌΝ. ἸΏΨΘΥΒΟ ΣΤ ρδίουϑ βου )αῖ. 50ΗΝ, 

28. νυκτὸς] ΟΘιιοά ροβύ δοηδπὶ ἅμα μὲν ὅτι---ἅμα δ᾽ ὅτι) ὅς 6,1, 24. 
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24 καιον καὶ τὴν εὐωχίαν παρέχειν. Μὰ Δί᾽, ἐφη ὁ ταξί- 
αρχος; μήτοι γ᾽ ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, εἰ μὴ καὶ διπλᾶς ἡμῖν τὰς 

γαστέρας παρέξεις. καὶ τότε μὲν δὴ οὕτω τὸ τέλος τῆς 
σκηνῆς ἐποιήσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, ὁ Κῦρος ἐκάλεσεν 
ἐκείνην τὴν τάξιν, ὥσπερ ἔφη, καὶ τῇ ἄλλῃ. αἰσθόμενοι 

δὲ ταῦτα καὶ οἱ ἀλλοί τὸ λοιπὸν πάντες αὐτοὺς ἐμιμοῦντο. 

ΚΈΦ. Δ. 
3 7 4 νος σ ὩΣ ’ὔ’ 5 

Εξέτασιν δέ ποτε πάντων τοῦ Κύρου ποιουμένου ἐν 
΄σι' “, 3 Ν ’ὔ 2, 

τοῖς ὅπλοις καὶ σύνταξιν ἦλθε παρὰ Κυαξάρου ἄγγελος 
’, “ 3 “- 7 7] , 3 3 “- 

λέγων ὅτι ᾿Ινδῶν παρείη πρεσβεία κελεύει οὖν σε ἐλθεῖν 
᾿ »ᾳἭ» ᾿ ἥφ 2, ε 5 Ν Ν. ἢ Ἁ 

ὡς τάχιστα. φέρω δέ σοι, ἐφη ὃ ἄγγελος, καὶ στολὴν ΤῊΡ 
καλλίστην παρὰ Κυαξάρου" βούλεται γάρ σε ὡς λαμπρό- 

τατα καὶ εὐκοσμότατα προσάγειν, ὡς ᾿ὀψομένων τῶν ᾽Ἷν- 
ς δῶν ὅπως ἂν προσίης. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος παρήγ- 

“ ᾽ς Ψ ’ 77 “ 

γειλε τῷ πρώτῳ τεταγμένῳ ταξιάρχῳ εἰς μέτωπον στῆναι 
ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγοντα τὴν τάξιν, ἐ ἐν δεξιᾷ ἔχοντι ἑαυτὸν, καὶ τῷ 
δευτέρῳ ἐκελευσε ταὐτὸ τοῦτο παραγγεῖλαι, καὶ διὰ πάν- 
των οὕτω παραδιδόναι ἐκέλευσεν. οἱ δὲ πειθόμενοι ταχὺ 

καὶ τὴν] τὴν Α.α. ιῆ, ταξίαρχος] να τι Α.(,, ργυ., ταξίαρχος ΘΟΥΤ. 
5.» ἃ. μήτοι ἘΠ. “μήτι 4.0.6. γ] γ᾽ ἔφη Δ. ἐν ΟΠ. Α.α. ΡΥ. 866, 
5. 0 μιᾷ] μιᾷ γε Ὁ. οὕτως τέλος τῆς σκηνῆς ἕως ἐποιήσατο 1). ἐποιή- 
σατο οἰἴδ τα ἔμ ἐκάλεσεν ἐκείνην ἐκάλεσε ταύτην 1).(6. ΘΟΥΤ. αἰσθανό- 
μενοι---τούτους 10. 1. τοῦ κύρου πάντων 1). κυαξάρους 1). Ἦϊο οὐ 

ἢ 
[η 6. 5βουρίμτῃ παρει. ὡς τάχιστα κα, 
τῶν καλλίστων ).(α. 5. ν.Υ. ἐβού- 

λετο Ὁ. ὡς εὖκ. καὶ λαμπρότατα 1. εὐκοσμότατα] εὐσώματα Δ.Ε. 
, κ᾿ “ Ν 

ὩΣ: προσάγειν] προσελθεῖν Ὁ). προσίοις ΑΕ. 2. δὲ οτῃ. 19). 
ἔχοντι] ἄγοντα 1). ΡΥ. ἔχοντα 1... 4111 οἰΐατη ργθοθθη8 τὰ ἴῃ ᾿αΓδ. ταυτὸ 
τοῦτο Α.Ὁ. οοΥὐν. ταυτὸν τοῦτο . ῬΓ. ταῦτα τοῦτον ἢ), οἱ 1)... οοὐῦ. ὡς 
Διαυρτ. 

1ηἶ8. παρείη] ἈΔΡΕΠΝ Ι,. 
).α. τηρ.τ. ΟΠ. Α. σα. 

μήτοιγε] Αδτηηϊπδίτιτη πἰς ἴῃ Ὦ. 6χ- 
ΘΙΏΡ]}15 οοιηρυορανὶ ΗΠοιπαοτγῇ, δα Ρ]ὰ- 
ἰοη158 Πα Πγά. 15, Ρ. 210. ααϊθι8 δαα!ϊ 
Αγπβίορῃ. ΡῬας. 9950, ἔπισ. Η!ρρο!. 
480, ϑορῃ. Απίϊρ. 7290. 5ΟΗΝ, 

ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ] ὅ᾽΄᾽ΆὝε 52,1, 17. [ΙηΐΟΓ 
ῬΥδθρ. δααιίαμη δἰ οὐ ]β88 ΠῚ ψατὶδηΐ 
ΠΥ] ΑΠΔ0. 4.8, 8: Παρήγαγον ἐν 
τρισὶν ἡμέραις, 1] ἀΘ(ΘΙἼΟΥ68 οτηῦ- 
ἰαμΐ, αὖ 5, 7, 17: Ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἣ κι τ. Δ... αὶ 1, 5». 106 ΟἸΏΠΕ6Β 
ΘΟ ΘΠἸδηΐ 1Π ἐν ΠῈΣ τῇ ἌΜΕΡΗ: 

24. τέλος] ϑιτιρτὰ 5,22: Ὅταν τέλος 

ἡ σκηνὴ ἔχη. Ὁ). Ῥοδίθα ἕως ἐποιήσατο. 
ΑἩ γο]ἱῦ σον Ἴν τη Ρ6Γ Τοΐδηη ποοίοι 
δα ἀπο] ατὴ ὑταοσίππι []886} 5ΟΗΝ. 

τῇ ἄλλῃ] τῇ τρίτη, αἴ τῇ ἑτέρᾳ 4. 6, 
1ο. δα Αμπᾶθ. 2, 1, 2: Ὅτε ταύτην 
μὲν τὴν ἡμέραν περιμείνειεν ἂν----τῇ δὲ 
ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη. 53,4,1: Μείναντες 
δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν, τῇ ἄλλῃ ἐπο- 
ρεύοντο. ροϑδίγίαϊο. ΒΟῊΝ, 

2. ἔχοντι τϑοίθ βοαιυλίτιτ ροβύ ἄγοντα, 
ααοά αὐτὴ στῆναι 51π6 ᾿πἰοΓριιηοῦο 6 
σοπἠπηρπηὖ σΟαϊοΘ68. 
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μὲν παρήγγελλον, ταχὺ δὲ τὰ παραγγελλόμενα ἐποίουν, 
ἐν ὀλίγῳ δὲ χρόνῳ ἐγένοντο τὸ μὲν μέτωπον ἐπὶ τριακο- 
σίων, τοσοῦτοι γὰρ ἦσαν οἱ ταξίαρχοι, τὸ δὲ βάθος ἐφ᾽ 

Δέκατόν. ἐπεὶ δὲ κατέστησαν, ἕπεσθαι ἐκέλευσεν ὡς ἂν 
αὐτὸς ἡγῆται" καὶ εὐθὺς τροχάζων ἡγεῖτο. ἐπεὶ δὲ κατενό- 
ησε τὴν ἀγυιὰν τὴν πρὸς τὸ βασίλειον φέρουσαν στενω- 
τέραν οὖσαν ἢ ὡς ἐπὶ μετώπου πάντας διιέναι, παραγγεί- 
λας τὴν πρώτην χιλιοστὺν ἕπεσθαι κατὰ χώραν, τὴν δὲ 
δευτέραν κατ᾽ οὐρὰν ταύτης ἀκολουθεῖν, καὶ διὰ παντὸς 
οὕτως, αὐτὸς μὲν ἡγεῖτο, οὐκ ἀναπαυόμενος, αἱ δ᾽ ἄλλαι[3] 
χιλιοστύες κατ᾽ οὐρὰν ἑκάστη τῆς ἔμπροσθεν εἵποντο. 

4ἔπεμψε δὲ καὶ ὑπηρέτας δύο ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς, 
ὅπως εἴ τις ἀγνοοίη, σημαίνοιεν τὸ δέον ποιεῖν. ὡς δ᾽ ἀφί- 
κοντο ἐπὶ τὰς Κυαξάρου θύρας, παρήγγειλε τῷ πρώτῳ 
ταξιάρχῳ τὴν τάξιν εἰς δώδεκα τάττειν βάθος, τοὺς δὲ δω- 
δεκάρχους ἐν μετώπῳ καθιστάναι περὶ τὸ βασίλειον, καὶ 
τῷ δευτέρῳ ταὐτὰ ἐκέλευσε παραγγεῖλαι; καὶ διὰ παντὸς 

οὕτως. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν: ὁ δ᾽ εἰσήει πρὸς τὸν [4] 
Κυαξάρην ἐν τῇ Περσικῇ στολῇ οὐδέν τι ὑβρισμένῃ. ἰδὼν 

μὲν] μέν τι Ὁ. τὰ οτη. .α. ἐγένετο 1). τριακοσίων Μυτείαβ. 
ΤΑΌΥΙ διακοσίων. 4. ἐπειδὴ δὲ Ὁ. ἡγῆται αι ἴῃ τά8. 1). στενοτέ- 
ραν 10. διιέναι] ἰέναι 1). χιλιοστὴν Ἀ. τὴν "Ὡ τὴν Δ.α. ταύτῃ 
ΑἸ, ὉΓ. ἀκολουθεῖν] ἔταξε εἶ. ΠΝ ρα τῆς] τῇ 4. τὸ στόμα] 
στόμα Α.(. ἀγνοοίη] ο ῥτὶυβ 8:ν. θ. σημαίνῃ Α. ἘΞ ῬΥ. κυαξάρους 10. 
πρώτῳ οἵη. Δ. α. ΕΟ Ὑ. τάττειν οτη. Α.Ο. τοὺς δὲ δωδεκάρχας ΟΠ]. 
Α.α. δαάρηβ τοὺς δρδεκάεχας ε τηρ΄. Γ. δὲ τ 1. ,δωδεκάρχους Εὰ. δωδεκάρχας [,. 
δωδεκαδάρχας 1). ταῦτα 5. εἰσείη 1). οὐδέν τι] οὐδὲν Α.α. 

τριακοσίων] Ἦοςε ναυϊρσαίο διακοσίων κνισᾶν ἴῃ: ΟΥ̓ΔΟΙ]15 ἀρ ΑὙἸβίορ πᾶπθιη 
6Χ σοΥΓΘΟΟΠΘ Μυχοί!, (ὑΔΙΠΘΓΑΥ εὐ οἵ οιηοβϑίποηθιη, οὐ ἀρ βοβᾶσδιῃ 
ΠιΘα ΠΟ] δια 5018], ταῦ ΠΤ ΘΓΙΙ5 τὴ]- ΑΡΟ]]Ὸ ̓ Αγυιεὺς 6Χ ΟΥ̓ΔΟΊΪΟ οαἰξα5 Α- 
Ἰδτὴ ΓΤ Βροπογοῦ ΠΔΡΓΑΙΟΗΪ 1, 5, 5» ὕπμθηβ 1Π ψ]ΟῚΒ ὉΓΡῚΒ, ἀθ 0 ΑΥΤΟ 
οὐ 2,1, 2, ὉΌῚ ὑτ]ρτηΐα τ }}]}1ἃὰ ΡΟυβασιη ἀρ 5600]. Ἠοτδί! δα (ὐῦση. 4, 6, 
ὨΠΤΠΘΥΔΗ ΓΙ 8110 ὐὐτὸ τη] αηὐπτη ; 28. ΖΕΌΝ, 
ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΒ ΨΘΙῸ νΌ]σΆΓῚ5. ἴῃ ἢ. ]. νἹρίητὶ στενωτέραν] Νν. δ ΣΝ 
ἰαπίιπι τ}}}[ὰ οἰ Ποϊΐ, 51 βοΠοοῦ σοπίι- 
ΤἸΟΏ ΠΏ ΠΕΙΠΠΘΙΙ 1 ΔΡΊΩΙΠΪΒ ΠΟΠΐΘ 
σΟἸ]οσαϊογατη τα] Ρ]1Ο αν ΟΓῚ5. ΡΟῚ Πιι- 
τ Θ τη Τα] τ 1 ἈΡΎΠΙΠΙ5. Δ] ΕΠ ]}Ὲ 6 
Βα θδοαπθηθαμῃ. 5ΟΗΝ, 

4. ἀγυιὰν] ΡΟΙ]αχ. Ὁ»: 85: 
κατὰ Ξενοφῶντα καὶ καθ᾽ Ὅμηρον. 
ΘῈ148: ᾿Αγυιὰν, τὸν στενωπὸν “Ξ. καὶ 
ὅλως πολλὰ τὰ γλωσσηματικὰ παρ᾽ αὐ- 
τῷ. ὅοθοὶ]. Θα. Β, 9588 : Τὰ ἄμφοδα 
ἀγυιὰς ᾿Αργεῖοι καλοῦσιν. δ᾽ ἀγυιὰς 

᾿Αγυιαὶ 

4. ἐπὶ τὸ στόμα τῆς ἀγυιᾶς" ἌΠΑΡ. 'ν, 
2, 26: Οἱ δὲ κατὰ στόμα δὴ ἔ ἐτι μόνοι 
ἐλύπουν, (Θίο.ΊΟΥ65 κατὰ τὸ στόμα. 

5. ὑβρισμένῃ] Νοη τηᾶρηϊῆοα δαΐ 
ἀε]οαΐα, οαπὶ Μοαϊοα οσοπηρα͵αΐα, βδα 
νΠ1. Οὐηξ, ΖΠ]δηὶ Υ. Η. τ, 21. 1014 116 
ΤΠ ογΡυθίοβ. 5ΟΗΝ. Επὺτ. Ρμαπ. 
111τὃ: Οὐ σημεῖ᾽ ἔχων ὑβρισμέν᾽, ἀλλὰ 
σωφρόνως ἄσημ᾽ ὅπλα, δααϊὶ! 1,. Βοβ. 
ΟΡ βεοσν. τηϊβ6. ῥ. 17. 
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δὲ αὐτὸν ὁ Κυαξάρης τῷ μὲν τάχει ἥσθη, τῇ δὲ φαυλότητι 
τῆς στολῆς ἠχθέσθη, καὶ εἶπε, Τί τοῦτο, ὦ Κῦρε; οἷον πε- 
ποίηκας οὕτω φανεὶς τοῖς Ἵνδοῖς; ἐγὼ δ᾽ . ἔφη, ἐβουλόμην 
σε ὡς λαμπρότατον φανῆναι" καὶ γὰρ ἐμοὶ ἂν κόσμος ἦν 
τοῦτο, ἐμῆς ὄντα ἀδελφῆς υἱὸν ὅτι μεγαλοπρεπέστατον 

6 φαίνεσθαι. καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Καὶ ποτέρως [5] 
ἂν, ὦ Κυαξάρη, μᾶλλόν σε ἐκόσμουν, εἴπερ πορφυρίδα 
3 Ἂ, Ν ΄, Χ Ν Χ ΄ “ 

ἐνδὺς καὶ ψέλια λαβὼν καὶ στρεπτὸν περιθέμενος σχολῇ 
͵ ε Ψ ΄ ΩΝ ω “ Χ , ῇ 

κελεύοντι ὑπήκουον σοι, ἢ νῦν ὅτε σὺν τοιαύτῃ καὶ τοσαύ- 
, ῶ Δ 5 Ὁ 7, Χ Ν Χ “ 

τῇ δυνάμει οὕτω σοι ὀξέως ὑπακούω διὰ τὸ σὲ τιμᾶν 
ε “σι “ 3 7 Χ 27 

ἱδρῶτι καὶ σπουδῇ καὶ αὐτὸς κεκοσμημένος καὶ τοὺς ἄλλους 
7] ἴν Ε ἴων Ἂ 3 “ 

ἐπιδεικνύς σοι οὕτω πειθομένους ; Κῦρος μὲν οὖν ταῦτα 
5 ε ᾿ , ᾿ ,ὔ 3. ἴ » κ“ ,ὕ ᾿. αὶ 

εἶπεν. ὁ δὲ Κυαξάρης νομίσας αὐτὸν ὀρθῶς λέγειν ἐκάλεσε 
Χ 3 , ε Ἂς τα 3 Ἁ 37) Υ ΄ 

τοὺς Ϊνδοὺς. οἱ δὲ ᾿Ινδοὶ εἰσελθόντες ἔλεξαν ὅτι πέμψειε [6] 
σφᾶς ὁ Ινδῶν βασιλεὺς κελεύων ἐρωτᾶν ἐξ οὗ ὃ πόλεμος 
εἴη Μήδοις τε καὶ τῷ ᾿Ασσυρίῳ: ἐπεὶ δὲ σοῦ ἀκούσαιμεν, 
{Ὁ » ’ ἔ 53 Χ “Ὁ 5 ,ὔ Ὁ ΕΝ 
ἐκέλευσεν ἐλθοντας αὖ πρὸς τὸν Ασσύριον κἀκείνου ταῦτα 

7 δ 3 5 ᾽ ΟῚ ΄ ε ΄ “ « 5 ΄“΄. 

πυθέσθαι: τέλος δ᾽ ἀμφοτέροις εἰπεῖν ὑμῖν ὅτι ὁ ᾿Ινδῶν 
β λ Ν " δί “ , ἣν ΄- ὃ ἵ 

ασιλεὺς, τὸ δίκαιον σκεψάμενος, φαίη μετὰ τοῦ ηδικημέ- 
32) ὟΝ ΄- Ὁ 7 5 1 “ ᾿ 

ϑνου ἔσεσθαι. πρὸς ταῦτα ὃ ᾿ζυαξάρης εἶπεν, ᾿Ἐξμοῦ μὲν [7] 
Ἢ “ »Ἶ Ἂ ᾽ὔ 

τοίνυν ἀκούετε ὅτι οὐκ ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν" 

αὐτὸν ὁ κ.] ὁ κ. αὐτὸν α. ὦ οτῃ. Ὁ. ἠβουλόμην Α.α. κόσμος 
ἂν Ὁ. ὄντα] ὦ ὄντα σε 1}. 6. ἐνδὺς] ἄττα, Α. ΕἾ γ5 Α. α. κε- 
λεύοντι] σαλεύων Ὁ). τοσαύτῃ καὶ τοιαύτῃ 10). οὕτως Δ. οὕτως ὀξέως 
σοι Ὦ. ὑπακούων α. ΘΟΥΤ. κεκοσμημένος καὶ σὲ κοσμῶν 86. 1). σοι 
οὕτω] οἱ οὕτως Δ. οἱ οὕτω ἃ. ΡΥ.» Πϊς οἴϊδηη Βταν! ΒΌΡΟΓΙ ἐπιδεικνὺς Ἰῃ ΔοιΓΌΠ 
τηπΐαδΐο. νομήσας Ὁ. λόγιος, ἐκέλευσεν ἐ ἄγειν 1). κελεύων] καὶ κε- 
λεύσειεν Ὁ. ἡ. πέμψειεν Δ. οὗ ὅτου 1). αὖ δηΐθ ἐλθόντας 10., 
αὈὶ α. 5. ν. ταγβαΒ αβ] ον. καὶ ἐκείνου 10. τὰ αὐτὰ ταῦτα 1). ταύτα 
ταῦτα ἴ,.., οἵ τὰ αὐτὰ τηρ. Τ. ταῦτα Α.(. τὰ αὐτὰ δὲ πυθέσθαι κἀκείνου ΖΟΠΑΓΔΒ. 
πιθέσθαι (. ΡΥ. δὲ] δ᾽ αὖ Ὦ. ὑμῖν εἰπεῖν Ὦ. ὁ; ὉΠ: 1). φαίη σκ. 
τὸ ὃ. Ὁ. ἀδικουμένου 1). ὃ, ἐμοῦ μὲν] ἐμὲ Ὁ. 

6. κελεύοντι] σαλεύων, αιοα ε8ὲ ἴῃ 
4}115, [ἀϑύποϑι ὨΟυΏ1 ΙΒ. ̓ ΠΟΘΘΒΌ Πα 1η0]- 
Ἰοτὴ ρἱ πρὶ νου θατη. Αραα Αὐιβίορῃ. 
ΡῬΙαΐ. 201 οβϑῦ τοῖν ποδοῖν ὡδὲ παρεν- 
σαλεύων. ΟΗΝ. 

ἠδικημένου] Ἠδούτπι οὔϑηη να]ρὰ- 
ἴὰπ| ἀδικουμένου 6586, αὐ ἀείποθρβ. δϑί 
δ. ὃ ἀδικεῖσθαι, ἀοοι Ηεοϊπά. δὰ 
ΡΙαίοη. Ργοί. ". 464. ΘΟῊΝ. 

ἀκούετε] [οραῦ] [παοΥπ ΟΔΙΙΒΔ ΠῚ 
6111 ταῦ 5οΙ οι 111", Τη15881 ουδηΐ, ἐξ 
ὅτου ὁ πόλεμος εἴη. Οἀυδχδῖθβ, ΠΟΙΠΟ 

ΒΌΡΘΓΌιιΒ, οαιβα πη Ὁ611 ΠΟ Θχροηί, 
βΒεα Ὀγθν]θα8 γο 18 ἀδἰπηριαν, οὐκ 
ἀδικοῦμεν τὸν ᾿Ασσύριον οὐδέν. Απροί 
να ΤηΔΡῚ8 ΔΥΡ᾿ Ὁ 5. ΡΟ  Ὀάτη, αθοά δά- 
αἰ, εἰ δεῖσθε, 81 ΨΟὈΙ5 ΠΡΘῖ, δαΐ 8ὶ 
7.588 ΓΘΡῚΒ νϑϑυ 1 ΘΧΒΘΟῸΙ νοΒ ορουχίοί, 
Δα 6. πη δἰϊαη ΑΒΒΥΤ Πα ΓΘΡΌΓΙΩ 
Δαθαν], απ] ᾿ἰδίθ αἰαῖ, ΟΥὐτὰβ Ἰριδαῦ 
ΟΥ̓ΆΙΙΟΙΙΒ. ΟΥ̓ΑΧΔΓΒ. ΒΡΘΙ ΙΔ ΤΟ]]1Γ6 
οομαῦαν ΔΙΌ 1ο δα ᾿παἀογιιη) τορϑῃ 
ἀοϊαῖο. ὅΟΗΝ. 
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9 κι , σι Ὗ τς 4 

ἐκείνου δ᾽, εἰ δεῖσθε, ἐλθόντες νῦν πύθεσθε ὃ τι λέγει. 
Ν οὐ Ὡἢ “ 35, ο ῷ τον ΝΡ 2 

παρὼν δὲ ὁ Κῦρος ἤρετο τὸν Κυαξάρην, Ἢ καὶ ἐγὼ, ἐφη, 
57 “ ΄ ως. Ψ 5 Ὑ Ἑ ΄σ 

εἴπω ὅ τι γιγνώσκω; καὶ ὃ ἵκυαξάρης ἐκέλευσεν. Ὕμεῖς 
» 57 Ψ "» ΝΠ Ψ “ ΄- ν ΕῚ ΙΑ 

τοίνυν, ἐφη, ἀπαγγείλατε τῷ ἱνδῶν βασιλεῖ τάδε, εἰ μὴ 
3 “ “ Υ ᾿ ς “ 5") 

τι ἄλλο Ἰζυαξάρῃ δοκεῖ, ὅτι φαμὲν ἡμεῖς, εἴ τί φησιν ὑφ᾽ 
Ἑ ΄σ- 3 ω ΕΠ Ψ', ΄ ΄ ΞΟ ἾΝ Ἂ " “- 

ἡμῶν ἀδικεῖσθαι ὁ ᾿Ασσύριος, αἱρεῖσθαι αὐτὸν τὸν Ϊνδῶν 
ᾳ) ξ ἃ » - ᾽' 7 

βασιλέα δικαστὴν. οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσαντες ᾧχοντο. [8] 
Ἂ ξ΄» ἘΠ.: Ὁ ἮΝ « “- Ν ΧΝ 

9 Ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον οἱ ἱνδοὶ, ὁ ἀῦρος πρὸς τὸν ἵζυα- 
ξάρην ἤρξατο λόγου τοιοῦδε. 

υαξάρη, ἐγὼ μὲν ον οὐδὲν τι πὸ ἃ ἔχων ἰδια Ὧ Κ ἽΝ μ ἦλθ "δέν τι πολλὰ ἔχων ἰδ 
χρήματα οἴκοθεν: ὁπόσα δ᾽ ἦν, τούτων πάνυ ὀλίγα λοιπὰ 
3, Α οἱ 5 Χ νά χω 

ἔχω: ἀνήλωκα δὲ, ἔφη, εἰς τοὺς στρατιώτας" καὶ τοῦτο 
3, 327 ή ῳω 8 ΄-΄“ ᾿Ἶ » Ψ ΄σι Ν 

ἴσως, ἔφη, θαυμάζεις σὺ πῶς ἐγὼ ἀνήλωκα σοῦ αὐτοὺς 
7 5 5. ν») "7 σ“ Σ»ῸΝ 5, “-“ ΝΟ ΄“- 

τρέφοντος" εὖ δ᾽ ἰσθι, ἐφη, ὅτι οὐδὲν ἀλλο ποιῶν ἢ τιμῶν 
7 [2 ΄-“ ΄σ ΄ -“ 

το καὶ χαριζόμενος, ὅταν τινὶ ἀγασθῶ τῶν στρατιωτῶν. δοκεῖ 
7ὔ 2᾽ “2 Ἁ Ὰ 7 ΄ » Ἂν 

γάρ μοι, ἔφη, πάντας μεν οὺς ἂν τις βούληται ἀγαθοὺς 
ἣν -“- ε Ν 5 “ε “ 

συνεργοὺς ποιεῖσθαι ὁποίου τινὸς οὖν πράγματος, ἥδιον 
5 ᾿ 5 “ - “- Ἂ 

εἶναι εὖ τε λέγοντα καὶ εὖ ποιοῦντα παρορμᾶν μᾶλλον ἢ 
“ 5 ΑΙ ἃ Ν Ἄ - » . , 

λυποῦντα καὶ ἀναγκάζοντα" οὗς δὲ δὴ τῶν εἰς τὸν πόλε- 
3) , , Χ ’ 

μον ἔργων ποιησασθαί τις βούλοιτο συνεργοὺς προθύμους, 

εἰ δεῖσθε οτη. 19). νῦν οἵη. ἢ. πυνθάνεσθαι 10. πίθεσθε ἃ. φγ. πύ- 
θοισθε, Ξε ε ἃ]. τη. 8. οἱ, 1. εἴπω ὅτι] ὃ ὅτι εἴπω Ι,. οἱ χυὶ 5. ν. 8]. τη. β α, 
σ. εἴπω τί Ὁ. ἐκέλευεν ΑΔ. ὑμεῖς μὲν τοίνυν 1). κυαξάρει 10. ὁ 
βυν. Δ... δα. τη. αἱρεῖσθαι] αἱρούμεθα 1). 1,. τηρ. τ΄. τὸν] τῶν Ὦ. 
9. ἐπειδὴ δὲ οἱ ἐ. ἐξ. Ὁ. ὁ κῦρος] κῦρος Α.α. ἤρχετο 1). πολλῶ 
Α. εἰ ὰ α. 1 88. μὲν ἦλθον] μέντοι ἦλθον μὲν θι. ἔφη οτῃ. 19. τοῦτο 
ἴσως] τούτοις ὡς ἰοτύαβ56 1). ῬΓ. ἔφη εἰ σὺ οτη. Ὁ. ἀνήλωκα ἐγώ 10, 
δ᾽ οτῃ. 1). το. τινα Δ. [ω. πηρ’. 4]. τη. (ἃ. ΒΈΡΟΥ τὶν θραβὶῦ ΠΠπ θράτμη, πὶ νἹ ἀθῦαγ, α, 
οἱ ᾳαυοά ρμοβὲ τιν μαθοΐ ζ σὰτη δοσθηΐπι ἃ ΘΟΥΥ. Δ αἸῖο, Γογίαβ86 ρϑᾶτη πο π6 
εϑύ ἃ ΟΟΥΓ. 

9. ἤρξατο λόγου τοιοῦδε] ἴ7 τ,ύ, 2, 
ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. ΑἸΙὰ οἵ ἀϊνειϑα 
οβῦ. Γαῦ]Ο Ἰοοὶ 5. 2..38.. ΘΗΝ, 

ὅταν τινὶ ἀγα ἢ Οοην. 8, το: 
Ὅσων Ψυχαῖς ἀγασθείη, τ] ἸτηροΥζι8 
ΘΟΥΤΘΟΙΟΥ ἴῃ τηᾶῦρ. Ῥα118. ἃ. ψυχάς. 
1)6 400 ΑἸχῚ ρτγοῖ, δα οην. Ρ. 6. Εἰ 
81 ἘἈΕΙΡ. ΙΔοθα. 1,7: ὋὉποίου ἀνδρὸς 
σῶμά τε καὶ ψυχὴν ἀγασθείη. ὥρα 
Θ΄ 11Δ8. 8. ΒεΚΚ. Ἀπερά. Ρ. 324, 32: 
᾿Αγασθῶ τινι, ἀντὶ τοῦ θαυμάσω τινά. 
Ξενοφῶν. Ὅταν τινὶ ἀγασθῷ τῶν στρα- 
τιωτῶν. Εδ Εἷς Ἰηἶτα 6, 4, 0. 

το. ἥδιον] ηΐτὰ δ, 5 ΕἾ ἮΝ Ροβίαπα πη 
ΡΥ οοββοσαΐ ἔγνω βέλτιον εἶναι τὸ 

στράτευμα μένειν. ἐν τοῖς μεθορίοις, το- 
Ρουΐ ὁρῶν οὖν καὶ τούτους πολλὰ σινο- 
μένους τὴν Μηδικὴν, τούτων αὖ ἐδόκει 
ἥδιον ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ ἄλλον 
εἰσδέξασθαι. [ϑεὰ Ὠϊς οπηταπί Ρ]6- 
τα] 6.1] Μᾶλλον 6586 ροΐϊιβ τποπαϊί 
ΕΠΒΟΠΟΓ, δα ὙΥ6]]6υ. 2, Ῥ. 138. ϑδαργα 
2, 3,12: Τούτοις γοῦν ὁρῶ αὐτὸν, ὅ τι 
ἂν ἔχη, ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἣ αὐτὸν 
ἔχοντα. ΘΗΝ. 

τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων] ὅΞϊῪ 
ΑπδὉ. 1: 0, 5. Οτηΐββο ἔ ἔργα ό, ἀν» πὴ: 
8, ὃ, 27, υὐ 4110] τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. 
Ἐγαβίτα: ἀοοὶ ΒΊΒβομορ. Δπμηοῖ. δᾶ 
Απαθ. Ρ. 17. υὖ ΒΌΡΓΑ 1, 6, 12 ἰη ἀοῖο- 
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᾿ ἊἌ) 7 σ΄ ΄“- , 53) 

τούτους παντάπασιν ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαθοῖς θηρατέον εἰναι 
καὶ λόγοις καὶ ἔργοις. φίλους γὰρ, οὐκ ἐχθροὺς, δεῖ εἶναι 
τοὺς μέλλοντας ἀπροφασίστους συμμάχους ἔσεσθαι καὶ 
μήτε τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ ἄρχοντος φθονήσοντας μήτ᾽ ἐν τοῖς 

ἴω 7’ πὰ» .Ά 3 Χ δ ’ 

11 κακοῖς προδώσοντας. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ οὕτω προγιγνώσκων 
͵7ὔ ΄σ. ΄σι᾿ Ν᾿ Ἁ 3 Ζ « ΄ι 

χρημάτων δοκῶ προσδεῖσθαι. πρὸς μὲν οὖν σὲ πάντα ὁρᾶν, 
ἃ Ζ Χ - 3, ΄ ω φῚ 

ὃν αἰσθάνομαι πολλὰ δαπανῶντα, ἀτοπὸν μοι δοκεῖ εἰναι" 
σκοπεῖ; δ᾽ ἀξιῶ “ Ν ἊΝ Ν τ τῶ Χ ΝεΣ λεί 

πεῖν δ᾽ ἀξιῶ κοινῇ καὶ σε καὶ ἐμὲ ὅπως σε μὴ ἐπιλείψει 
᾿: ΣΝ δι Χ ὕ 3 σοῦ. ὦ Ν 5 ΝΟΣ ΑΝ 

χρήματα. ἐὰν γὰρ σὺ ἀφθονα ἔχῃς: οἱδ᾽ ὅτι καὶ ἐμοὶ 
5, ΄ ε 7, 7 » Ν ΟΡ. ΠΝ ΠΥ 

εἴη λαμβάνειν ὅποτε δεοίμην, ἄλλως τε καὶ εἰ εἰς τοιοῦτον 
7 ὰ Ὥ Ν Ν 7, 9 

τι λαμβάνοιμι ὃ μέλλοι καὶ σοὶ δαπανηθεν βέλτιον εἶναι. 
" 3 Ψ , 7 ε ε » ,ὕ 

1φέναγχος οὖν μέμνημαί σου ἀκούσας ὡς ὁ Αρμένιος κατα- 
Ξ ἴω σὴς ἐκ Ἁ 4 7 

φρονοίη σου νῦν, ὑτὶ ἀκούει τοὺς πολεμίους προσιόντας 
γε. 3 Ὰς Ἂ 7 2, ἈΝ Ν ΓῪ 

ἡμῖν, καὶ οὔτε τὸ στράτευμα πέμποι οὔτε τὸν δασμὸν ὃν 
ΒΝ ϑ3 Ὁ, - Ν ΄- 2, ὯΝ “- ΕΣ ΄- 

ἐδει ἀπάγοι. [Ποιεῖ γὰρ ταῦτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐκεῖνος" 
“ νι, Ὁ ΄σν 7 ᾿ σι 7 Ν. 

ὥστ᾽ ἔγωγε ἀπορῶ πότερον μοι κρεῖττον στρατεύεσθαι καὶ 
“ιν ’ὔ ξ΄. σ᾿ Ὁ ΄ι 35“ Ψ 

πειρᾶσθαι ἀνάγκην αὐτῷ προσθεῖναι ἢ λυσιτελεῖ ἐᾶσαι ἐν 
΄σ 7 Ἁ ΄“ν ͵7ὔ Ν. ΄ι ΒΥ 

τῷ παάροντι, μὴ καὶ τοῦτον πολέμιον πρὸς τοῖς ἄλλοις 
’ὔ ΙΝ Ε ἴω 5 7 ΚΕ 3 5 7 » ἴω 

13 προσθώμεθα. καὶ ὁ Κῦρος ἐπήρετο, Αἱ δ᾽ οἰκήσεις αὐτῷ [9] 

τοῖς] ἐπὶ τοῖς 1). α΄. 5. ν.Υ. ῴρον ἴ). ΡΥ. προδώσοντας] ὀρρωδήσοντας 
}. ὠρροδήσοντας 6... τηδηϊξθβίο σου. ἴῃ ὠρρο, εὖ, ταῦ ν] ἀοἴπιτ, ἴῃ η. ἘΠ. 
γιγνώσκων 1}. δόκῶν Ραποίο ᾿ηΐἶτα ν ροβιίο ἢ). ὁρᾶν ὃν] ὁρῶν Δ... σοΥτ. 
5. ν σε Ῥοβί δαπανῶντα Δ΄. Α.α. Ραποῖ5. ἀποθυβ ἰηΐγα ποίαι. [,. 
ἄτοπόν (ἄποτον [οτΐαββθ 1). ρυ.) μοι δοκεῖ εἶναι 864. 1).1,. οὖ α. τηρ΄ ΤΥ. οἵη. ΔΑ. 
καὶ σὲ τη.Ρ΄. 8]. ΤΩ. :. ὑπολείψη Α.σ. ἐὰν) ἢν Ὁ. σοὶ 1). οἶδ᾿] 
οὐδ᾽ ". ῬΓ. ν ΟΥῊ. Ὦ. μέλλει Ὁ. 12. οὖν] μὲν οἦ ἃ. ἐἔναγ- 
χος οὖν ποτέ σου ν μέμνημαι ἀκούσας Ὁ. ἡμῖν] ἐφ᾽ ἡμᾶς Ὁ. πέμπει---- 
ἀπάγει Α.α. τὸ στράτευμα ΘΕ ΠΟΘΙ οΓ8. ΤΛΌΥΪ στράτευμα. τὸν δασ- 

ἔγωγε] ἐγώ τε 
ἢ λυσιτελεῖ 1). 
12. ἐπείρετο Δ. 

μὸν 1).6. 8. ν. ἃ]. τη. δασμὸν Α.6. ταῦτα] αὐτὰ Α.α. 
". στρατεῦσαι ῃ. προσθῆναι 1).. αὖ νιαοίατ, α. 
ἢ λυσιτελεῖν α. σου. ἢ νῦν Δ.α. ἐάσαιεν Δ. 
αἱ διοικήσεις α. 

ΤἸΟΤΙΌτι5 ἔργοις Δἀἀϊύπη δα στρατη- 
γικοῖς, οἴ ἴῃ οἸηπῖθιι5 Οθοοῃ. 20, 6, 
[10 Ῥυδθοθδβοταῦ ἐ ἔργα. 

11. πρὸς μὲν οὖν σε πάντα ὁρᾶν] 
Πάντα ΔΟΟΙΡΙΘΠατπη 5ῖς πὖ οβϑί τ,ύ, ὃ: 
᾿ἩἩγουμένους δεῖν τὸν ἄρχοντα τῶν ἄβε 
χομένων διαφέρειν τῷ---πάντα ἀπονώ- 
τερον τῶν ἀρχομένων διάγειν. ϑοιιποὶ- 
ἀοτιϑ 6Χ Δα. ἀποὶ ΡΟΒ86 ΟΡΙΠΑ ΑΙῸΓ 
πρὸς μὲν οὖν σε πάντων ὁρώντων 
αἰσθάνομαι πολλὰ δατπανῶντά σε" σκο- 
πεῖν δ᾽ ἀξιῶ. 

12. ἔναγχος ποτε ΘἴϊΔ  ΑΤΙΒΙΟΡΗ. 
Ναθ. 639. 5ΟΗΝ, 

ὡς ὁ ᾿ΔΑρμένιος] ΑΥ̓ΠΊΘΗἶ 15. ΠΘΙΏΡΒ 

ααστη δααϊβϑοῦ ΑΒΒΥΓΙΟΥΓΠΔ ΓΘΡΈΠῚ (οί 
ΘΌΠΙΒΗ (15: 8 τηθιπογαίαϑ) δα διτηδ 

σοηΐγα ΟΥ̓ ΧΆΓΘΙ οαριθημ δ σΟΠοΙΐα886, 
Ταΐτι8. 56. Δ ΠῈ| [6]1 66 ΠΊ ὙΘΟ ΡΟ ΓΔ ἢ 188 Ἰι- 
Ῥογύαθῖβ Οσοαβιοηθη Ὠδβοῖπμη 6886, 
ΠΘΩ].Θ Δυχηιπι 111} Π]Β10 πραπ6 {{1- 
Ὀαϊαχα βο]νὶῦ ; σοηΐτα Ρδοῖα οοπνυθηίΐδ 
488 ΑὉ Αβίγαρθ θ6}10 βιιρεγαΐτιβ στη 
Μδαὶβ Πδο ἀθ τὸ ἱποσαῦ, ΗἩΤΟΗ. 

στράτευμα---δασμὸν] ΞῚ σοπύα]ο "5 
5.14, 22, τηθοῦτη βίαίιθβ τὸ Δα ἀθΠἀ 1ΠῈ 
6588 ΘΔ} δῃηΐθ στράτευμα. ΒΟῊΝ. 

Ποιεῖ γὰρ ταῦτα] ἘἈροΐα τηθτη]η] 811 ; 
[αοϊῦ δῃϊτη περο 116. 5ΟΗΝ. 

132. ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ μὴ αὐτός γε 
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πότερον ἐν ἐχυροῖς χωρίοις εἰσὶν ἢ καί που ἐν εὐεφόδοις ; : 
καὶ ὃ Κυαξάρης εἰπεν, Αἱ μὲν οἰκήσεις οὐ πάνυ ἐν ἐχυροῖς" 
ἐγὼ γὰρ τούτου οὐκ ἠμέλουν: ὄρη μέντοι ἔστιν ἔνθα δύ- 

ΕΥ̓ Ξ ΡΝ {Ἐπ ᾿Ξ 
ναιτ᾽ ἂν ἀπελθὼν ἐν τῷ παραχρῆμα ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι τοῦ 
μὴ αὐτὸς γε ὑποχείριος γενέσθαι, μηδὲ ὅσα ἐνταῦθα δύ- 
ναι ο ὑπεκκομίσασθαι, εἰ μή τις πολιορκοίη προσκαθή- 

τά μενος, ὥσπερ ὁ ἐμὸς πατὴρ τοῦτο ἐποίησεν. ἐκ τούτου δὴ 
ὁ Κῦρος λέγει τάδε: ᾿Αλλ' εἰ θέλοις, ἐφη: ἐμὲ πέμψαι, 
ἱππέας “μοι προσθεὶς ὁ ὁπόσοι δοκοῦσι μέτριοι εἶναι, οἶμαι ἂν 
σὺν τοῖς θεοῖς ποιῆσαι αὐτὸν καὶ τὸ στράτευμα πέμψαι καὶ 
ἀποδοῦναι τὸν δασμὸν σοι" ἔτι δ᾽ ἐλπίζω καὶ φίλον αὐτὸν 

15 μᾶλλον ἡμῖν γενήσεσθαι ἢ νῦν ἐστι. καὶ ὁ Κυαξάρης εἶπε, 
Καὶ ἐγὼ, ἔφη, ἐλπίζω ἐκείνους ἐλθεῖν πρὸς σὲ μᾶλλον ἢ 
πρὸς ἐμέ ἀκούω γὰρ ὅτι καὶ συνθηρευτάς., τινας τῶν παΐί- 
δων σοι γενέσθαι αὐτοῦ: ὥστ᾽ ἴσως ἂν καὶ πάλιν ἔλθοιεν 

πρὸς σέ: ὑποχειρίων δὲ γενομένων αὐτῶν πάντα πραχθείη 
ἂν ἡ ἡμεῖς βουλόμεθα. Οὐκοῦν σοι δοκεῖ, ἔφη ὁ Κῦρος, 
σύμφορον εἶναι τὸ λεληθέναι ἡμᾶς ταῦτα βουλεύοντας ; 

[το] 

τούτου οὐκ αὐτῷ] αὐτῶν ΔΑ. . καί που οτη. }Ὁ. ἐν οἵα. ἃ.α. 
γε μέντοι Ὦ. ἠμέλουν] τοῦτο οὐκ ἐμέλουν (. (ΟἹ. τοῦτο οἶδα Α.Ὁ. ργ. 

ἔστιν) Ρτὸ δος --- Ὠ. μὴ] μήτε ἃ. σοΥΓ. γενέσθαι) εἶναι 1). ὑπο- 
κομίσασθαι .ἃ. ὑποκκομίσασθαι σατῃ μιιποῖο ηἶτα ᾿υῖα8 κ Ὠ. τοῦτο] 
ποτε 1)., φιοά δηίθ τοῦτο Ἰηδοχὶς (α. τηρ᾿. Γ΄. 14. δὴ] δὲ Ὁ. εἴ θέ 
θέλοις Α. θέλεις 1)., αὶ θέλξ, ἃ. Ψοτγυμ νἱ]άθίαγν εἰ ἐθέλοις. , ἔφη 
οπλ. 0. δοκοῦσι μέτριοι] δοκοῦσιν ἱκανοί 1). 1. τηρ΄. Γ΄. οἶμαι ἂν] οἴομαι 
γὰρ 10. πέμπειν 1). δασμὸν: ἸηΐοΓ δ οὐ α ᾿{ςΘγᾶτη οραβιὺ ἃ. γενή- 
σεσθαι] ἔσεσθαι 1). 15. ἐγὼ ἔφη] ἐ ἔγωγε 3}9. ἐλθεῖν] ἐλθεῖν ἃ ἂν 1). 
ἡμᾶς] ἐμὲ 10. ὅτι ΟἸη. ὅτι . ΘΟΥ̓Τ. συνθήρους 10. αὐτοῦ σοι 

ἔλθοιε Δ. αὐτῶν] τινῶν αὐτῶν 10)... 8]. τη. πάντ᾽ ἂν πρ. Ὦ. 
εἴ Ἢ 1). (ῬΡᾳποίο 510 ν ροϑβιίο) (. ἃ]. τὴ. δοκεῖ σοι 1). συμφέρον ἃ.5.ν. 
31, τῆς 

Δοσαβαίνιιτη Πα οί, δὶς ααΐοπη ἀσφά- 
λειαν εἶναι βθαπθηΐθ μὴ νΕὶ μηδὲν στη 
1η ΠΗ] νΟῸ 51η6. ἁγίϊσα]ο αἰχὶς ΤὭθοΥ- 
ἀ1468, οἵ ΒΙΠΆΠΠΓΟΓ Χρῃ. Ἡ. αὖ. 2.2, τ, 
σωτηρίαν μὴ παθεῖν. Ουρι ἴῃ ἴοτ- 
ΤῊ 1115. ΠΌΡῚ ναυϊαηῦ ΠΟῚ ΒΟ] τὴ ᾿ΠΌΘΥ 

ὑποχείριος γενέσθαι) 8» 3» 31: Εἰδότες 
ὅτι ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν. 
ΘΙΠΎΠΙΘΥ 2, 4,22: Οὺς δὲ μὴ δύναιντο 
λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν ἐμποδὼν 
γίγνοιντο τοῦ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον 
στράτευμά σου, ὉῸῚ τπηπὰ8 ἴ.. γίγνοιν 
ΟἾΓ το 8.Υ͂. 8114 πη. Βουρῖο. Εἰ 2,1 
27: Μὴ ἐπιθήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ μὴ 
ὑβρίσαι. (Λὶ οἰ] 5415 Τηᾶρ 15 ΘΧΘΙῚ- 
ῬΙΟΓΙ ΠῚ Πα ΘΓ ι8 νἹθίπισ, Πἰ ΠΙ]Ο Δ] 118 
ΒαΒΡΘοΐ5. οϑῦ σϑηϊνιβ σαπὶ μὴ 60η- 
7αποῦαβ, 4ι16 ΠῚ ΠΙ ΟΥΆΤΙΟΒ 566 06 ᾿Πύ111586 
ῬΙῸ δοοιιϑαῖνο ΧΘΠΟΡΠΟΙΒ οὐ ἃ]}- 
ΟΥ̓ΆΠῚ ΘΧΘΙΏΡ]}15 οβίθηαὶ δα Η. ἃν. 4, 8, 
5. ΑΠΌ: Ὁ; Ἐ, 55 ;..Ἐ5: οπνα τς ΠΕΡ ΣΙΠΕ 
22 Υ[6}}1 5: ΠῚ] πη 0 ΑὩΔ 4518 Ιοοο, 6Ὁ] 

σομϊναιη οὖ δοοιιβαίνατη, 566 ΘΕ] ΠῚ 
1ὴ ΔΙ ]ο δαάϊΐο οὐ Ομ 580, πὖ ἴῃ 
ἐξέφυγε τοῦ μὴ; τὸ μὴ; μὴ καταπετρω- 
θῆναι ΑἸΔΌ. 1; 3, 2, .Οἷ ρ80 π΄, {ἡ 
Ἰοοο ροβίγοιηο, 1ἘΡῚ ρ]θυ]αθ, εἰ μὴ, 
ἸΠῸ5 τοῦ μὴ, ΧοΟΠΟΡΠΟῚ δαΐθῃ Παὰπά 
ἀαὈ 16 βοϊπτη μὴ Ροϑιιογαῦ. 

15. ἀκούω ὅτι---γενέσθαι] Ε8Ι ἔδοι]θ 

ἸΠΓΟΥΤῚ Ροίαῦ ὅτι, πθο πηαϊταχη {τἸθ- 
δη πη ν᾽ θυ] μοίοθϑ. ἸΟΟ]8 τ] 1101] 
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Μάλλον γὰρ ἂν, ἐφη ὁ ο Κυαξάρης, καὶ ἔλθοι τις αὐτῶν εἰς 
χεῖρας, καὶ εἴ τις ὁρμῷτο ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἀπαράσκευοι ἂν λαμ- 

16 βάνοιντο. ἴΑκουε τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἣν τί σοι δόξω [τι] 
λέγειν. ἐγὼ πολλάκις δὴ σὺν πᾶσι τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ τεθή- 

ρακα ἀμφὶ τὰ ὅρια τῆς τε σῆς χώρας καὶ τῆς τῶν ᾿Αρμε- 
νίων, καὶ ἱππέας τινὰς ἤδη προσλαβὼν τῶν ἐνθένδε ἑταί- 
ρων ἀφικόμην. Τὰ μὲν τοίνυν ὅμοια ποιῶν, ἔφη ὁ Κυ- 
αξάρης, οὐκ ἂν ὑποπτεύοιο' εἰ δὲ πολὺ πλείων ἡ δύναμις 

φαίνοιτο ἧς ἔχων εἴωθας θηρᾶν, τοῦτο ἤδη ὕποπτον ἂν γέ- 
Ι7νοιτο. ᾿Αλλ᾽ ἔστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, καὶ πρόφασιν κατα- 

σκευάσαι καὶ ἐνθάδε οὐκ ἄπιστον, καὶ ἣν τις ἐκεῖσε ἐξαγ- 
[12] 

ὔ ε 5 Ν 7 ΄ ῇ ὑπς ᾿ς 
γείλῃ, ὡς ἐγὼ βουλοίμην μεγάλην θηραν ποιῆσαι" καὶ 
ς Ψ' 32) 3 “4 δ, » ΄ι “ ΄ὔ 

ἱππέας, ἐφη, αἰτοίην ἂν σε ἐκ τοῦ φανεροῦ. ἵζαλλιστα 

λέγεις, ἐφη ὁ Κυαξάρης" ἐγὼ δέ σοι οὐκ ἐθελήσω διδόναι 
πλὴν μετρίους τινὰς, ὡς βουλόμενος. πρὸς τὰ φρούρια ἐλ- 
θεῖν τὰ πρὸς τῇ Συρίᾳ. καὶ γὰρ Τῷ Οὐ Τὶς ἔφη, βούλομαι 
ἐλθὼν κατασκευάσαι αὐτὰ ὡς ἐχυρώτατα. ὁπότε δὲ σὺ 
προεληλυθοίης σὺν ἢ ἔχοις, δυνάμει, καὶ , θηρῴης καὶ δὴ δύο 
ἡμέρας, πέμψαιμι ἄν σοι ἱκανοὺς ἱππέας καὶ πεζοὺς τῶν 

ἂν] οὖν Ὁ. καὶ ἔλθοι ).(. 5. ν. ἃ]. Δ. ἔλθοι Α. ὅρμοιτο Ώ. 

ἀπαράσκευοι] ἀπαρασκεύαστοι Α.α. ἀπαρασκευαστότεροι Ὁ. ἂν λαμβ.] 
ἀναλαμβάνοιτο, 868 ν 8]. τῇ. 5.ν. Ὁ. 16. ἄν τί σοι Α.Ε. ἤν τι 1). Ιαδηὰ 
ἸηΓοΥρυηρῚ ροβίύ ἐγώ. σὺν πᾶσιν] συμπᾶσιν Ὁ. ἐμοῦ] πέρσαις Δα. 
ἘΠΕ ΤΙ ἸΠΟΤ τε οτη. }0. τινὰς ἤδη] δὲ ἤδη τινὰς 1}. προλαμβάνων 
Δ.α. ρἰσλαμβάνων Μ. ὅμοια ποιῶν] ὁρῶν Ἀ. οἵ 4] ὁ ἰΔηίατη ΡΓ.» μοε 
ΟΟΥΤ. εὖ α ποιῶν 85.ν.Υ. ἃ. πλείω ν5.ν. δΔάαἴίο ). ἧς] η, αὐ νἹἀθίαν, 1ῃ Υ88. 
α. τῆς σῆς Α. εἰώθης ἔχων 19. τοῦτο οτη. Α.Ε. 5.ν.Γ. γίγνοιτο 1). 
17. ἦν] ἄν Α.Ὁα. ἐξαγγείλῃ!} ἐξαιτῆ δὴ Α. ἐξαγγείλῃ δὴ 1..Μ. εὐ 4] αγγείλη 
ἃ ΟΟΥΥ. α. αἰτοίην ἂν 1). αἰτοί νυν Α. αἰτοίην α. κάλλιστ᾽ ἔφη λέγεις ". 
δέ σοι] δὲ Α.Ὁ. σοι ααα. (α. ἴῃ ἔπ νϑύϑβιιβ Γ᾿. 
.α. ΟΟΙΤ. Γ΄. ΓΥΑΡΗΝΙ ἔφη ἃ. ἐχυ ΒΆΡΕΙ ἐσχυ ἅ.τ. ἰσχυρότατα 
ΟΟΙΓ, ἰσχυρώτατα προεληλύθοις Α. προεληλύθεις ΕΚ, προεληλύθης 
δ οἱς ΒΌΡΘΙ ης Μ. ἔχεις 1).α. ἄν σοι 1). σοι Α.α. 

γέ σοι Ὦ. συρίᾳ] ἀσσυρίᾳ 

1ηΐθι ᾿ηἢπιτναπη εὐ Ἰπαϊοδίνα μι να] 
ορίδϊγυτχη νϑγϊδηΐ, αἰ Απαῦ. 3,1,0; 7» 
558, ἴδιηθῃ βιιηῦ οἰϊδπιλ 41 ΟἸΠΠΘΠῚ 
ῬΥΟΒΙθαηΐ ἸΘΠΙΟΓΘΙΩ τατιζα! ]ΟΉ τη, γ6]- 
πὶ Η. α΄. 3, 4, 27: Τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν 
οἱ Λακεδαιμόνιοι τοιῷδε λογισμῷ, ὡς εἰ 
ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων ἄρχοι, τό τε πεζὸν 
πολὺ ἃ αν ἰσχυρότερον εἶναι----τό Τε ναυ- 

τικόν. ΟἿ] ἸοΩ0 Β1Π}]]]Πτητι8 αδῦ ΟΥὙΤΟΡ. 
8, 1, 25. τ Θαη, 4. 

ἀπαρασκεύαστοι)] ΧΘΠΟΡΠΟΙΙΙ οοη- 
βίδητου. τα ἀθηαδπι 6586 [ου πηΔ πὶ ἀπα- 
ράσκευος, Ἰηΐον ΄ιᾶτη ΡΥ] ναυϊαηΐ 8]1- 
αποῦ65 ἴῃ ΑΠΑθ ΑΒ], νὶχ ἀπ τἀ 10 ααὶ 

δαῦ οσοπδίαπίθηι ἀρᾷ ᾿Ππογαϊάθηη 
[ογπη88 ἀπαράσκευος ἀϑατη δΔαΐ ΘΠ ἄθτῃ 
ΠΡτογατη ἀριια 81]108 βου ρύογοβ ἢ Ὠ5 
[ουτηῖβ Πππούπια οπθ πὶ ρου ρθη δεῖ, ν οὖ 
ἀραα Πλιοάουιπη, οὶ Ἰΐθια Ὀϊατιθ τρα- 
ἀδηάιιπ ἀπαράσκευος. ΝΠ Π68. ϑίΘΡΗ. 

τό. ὅμοια ποιῶν) ὁρῶν 5ϊ ΡΙο δρῶν 
Ροβιύπιῃ ἴῃ Α.., τὰ τητιαπαπη [ογοῖ 
ἴῃ ταὐτά. ὥϑβα οὐγβα!θὈ}} 115. Ῥτορίθ ν6- 
[6 γ18 σΟα οῖβ Ἰασαηδπ ὁ... ἐῶν {τ ῃ8- 
1558 ἰὴ ὁρῶν. 

Συρίᾳ) [.α. ᾿Ασσυρία, ἃ αι 8Δ10ὲὶ 
αἰϑυπηραϊίαχγ. 

προεληλυθοίης σοπίεγομππὶ οὐτὰ 
Ι 
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παρ ἐμοὶ ἠθροισμένων, οὺς σὺ λαβὼν εὐθὺς ἀνίοις" καὶ 
αὐτὸς δὲ ἔχων τὴν ἄλλην δύναμιν πειρῴμην μὴ πρόσω 
ὑμῶν εἶναι, ἵνα, εἴ που καιρὸς εἴη, ἐπιφανείην. 

Οὕτω δὴ ὁ μὲν Κυαξάρης εὐθέως πρὸς τὰ φρούρια [13] 
ἤθροιζεν ἱππέας καὶ πεζοὺς, καὶ ἁμάξας δὲ σίτου πρού- 
πέμπε τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν. ὃ δὲ Κῦρος ἐθύετο ἐπὶ 
τῇ πορείᾳ, καὶ ἅμα πέμπων ἐπὶ τὸν Κυαξάρην ἥτει τῶν 
νεωτέρων ἱππέων. ὁ δὲ πάνυ πολλῶν βουλομένων ἕπε- 
σθαι οὐ πολλοὺς ἔδωκεν αὐτῷ. προεληλυθότος δ᾽ ἤδη 
τοῦ Κυαξάρου σὺν δυνάμει πεζῇ καὶ ἱππικῇ τὴν πρὸς τὰ 
φρούρια γίγνεται τῷ Κύρῳ τὰ ἱερὰ ἐπὶ τὸν ᾿Αρμένιον καλά: 

τ καὶ οὕτως ἐξάγει ὡς εἰς θήραν παρεσκευασμένος. πορευο- 
μένῳ δ᾽ αὐτῷ εὐθὺς ἐν τῷ πρώτῳ χωρίῳ ὑπανίσταται 
λαγῶς" ἀετὸς δ᾽ ἐπιπτόμενος αἴσιος, κατιδὼν τὸν λαγῶ 

σὺ λαβὼν] συλλαβὼν Α. δὲ] δ᾽ ἂν Ὁ. που] ποι Α.0.Ὁ. πη εἷ 5. ν. 
ου ἃ. 18. εὐθέως] εὐθὺς α. ἱππέας τε καὶ 1). ἀμάξας Α.}).α. 
ἐθύετο] εὐθὺς ἐθύετο Α.(ἃ. [ἀΌτ] προέπεμπε Ἦϊς αυ]άοπη Ῥ᾿. εὐθύετο ῬτῸ ἐθύετο. 

18 

[14] 

ἕπεσθαι 1).(ἃ. σοΥΓ. Υ. ἥτει] ε δ η 6.1. 
πεζῇ καὶ ἱππικῇ} καὶ πεζῇ καὶ ἱππικῇ ἴ,. οἵ αὶ καὶ ΡὈΥ1Ὲ8 5... 

φρούρια) ὁδὸν «44. 1).1. 
4] 515 δὔϊδτῃ 3, 1, 2 δ 4}}0ῦ1, ἃ. αὶ ἰέναι ἀἀα. (α. τηρ. τ. Ὁ. 

παρεσκευασμένους Α.(. οἵ ος 5.ν.Κ. 
δ δέω ΑΔὸς 

ΤΡ ΤΙ ἐπιπτάμενος. 
κατειδὼν 1). ΡΓ., αὖ ν] ἀοίατ, ὡς κατεῖδε ΘΟΥΡ. 

καὶ πεζικῇ 10. 

γειν δὴ 1, 
αἰετὸς Ι, οἱ ἐογίαβϑβθ 10. Ρυ. 
κύρῳ αἴσιος. δέ γε 1 [ὅ- 

ἐροίης 3,1, 14, 6ὕ Β᾽Τ]]Π10115 ρα 8]108, 
αὖ πεποιθοίη ἃρι ἃ Ατιβίορῃ. ἀςῇ. 
940, 01 ν. Ε]Π18]. 

ἁμάξας σίτου] 510 7, 4. 12, ἁμάξας 
πολλῶν χρημάτων. Ἡ. (Οὐ. 1;1, 25» 
πλοῖα σίτου. 

προέπεμπε] [η προύπεμπον ΓΟΟΏΒΘΗ- 

ὑὰηῦ ἸΙΌΥΙ 1, 4. 25. δὖ 4110], νὩυϊδη68 
ΘΠ 1Π 8}115 ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΙΒ ἸΠΓΘΥ προε- 
οἵ πρου-, τι ΑἸΧῚ ρτορῖ. δα ΑΔ}. Ρ. ΧΙ], 
ΧΟΠΟΡ ΠΟ ΘῚ5. [ΟΥΤηδθ προε- ΘΧΘΙΏΡ]15 
ὨΪΠ1]Ο Ρ] 5 {ΓἸὈ 65 πάη “πον αἸ 618. 
ΝΌΠΙ απ ἤαιηθη ἴῃ ΠΌΤ185 ΧΟΠΟΡΠΟΠ 8 
νβιρΊατη ἔουπηέθ προύχω, ᾿ΠΠποΥ ΟἸΑῚ 
σΟηβίδηΐου στϑϑυ θη 66. 

18. πέμπων---ἤτει) ΡΙαΐαγοῃ. ΜΟΥ. 
Ρ. 772 Ὁ: Πέμψας ἥτει παρ᾽ αὐτῶν 
νεανίας χιλίους. [ηἶτα 5. 2,12: 
τούτων τινὰ αἰτήσωμαι παῖδά μοι γε- 
νέσθαι. ἩΠΤΓΟΗ. 

ἰέναι Αἀαϊίαν 5ῖς πη Ἰοοὶβ ροββ δα 
Ἄπδι. 2..2.. 3. ΘΗΝ. θο καλὰ ἢ 
ἢδς ἔουμγα]α Ἰητογάπιη δααϊίο ἢ 11- 
ὈγΑΥΒ ν. δα ΑΠΔ}. 6, 4, 9, εὖ νΑΓ. ΒΟΥ. 
7.2, 1]. Ηϊς αυ!άσθπη βιιβρθούπτῃ δϑὶ 
ΘΔ ΡΙΌΡίοΙ ΒΟΧΊΘΗ5. καὶ, ἢΘ 6 αμὶε- 

σ 

Ϊνα σε 

᾿Απέρχεσθαι κυαξάρους δ 
καὶ ἱππικῇ 

ἀρμένιον] ἁρμένιον Ἀ.Ὁ., 
ἐξάγει] ἐξά. 

19. λαγώς 1).α. 
411 ἢϊς τηρ. οἰωνὸς τῷ 

ἐατιδθ»] ὁ ὃς κατιδὼν Α.α. ὃς 
λαγῶ] λαγὼ Α. λαγὼν ).(. 

ααάτη δῇηγτηθί ἰγ1ὰ 1118 ᾿πτι111ὰ νοσᾶ- 
Ὀ0]ὰ ὁδὸν, ἰέναι, καλὰ ΠΟΙ 6886 ΟΠΊΠΪα 
ΡΘΥΠ46. σγαγητηδίϊοὶ δα! απηθηΐδ, οἴβὶ 
ὁδὸν 516 Πι||0 Ῥᾷ1}10 δηΐβ. 

10. λαγῶς ΡτΓΦΟΙΡΕΥΘ. οΤΔΙΏΤΊ Δ΄ 005 
ΡΙασΊθιι5 αἰχὶ δα 68. δίθμῃ. 

ἀετὸς] Δαυ]]ὰπ) γϑίθγαβ ΡΥ Βαρ ΤΩ 
ῬΤΟΒΡΟΙῚ 510 6588. Αἰ 6 πὶ Θχὶβιιπηὰ- 
θαηΐ. ἴ9ὅπ46 ὥδηιθοα Ναίασγαὶ). Θυϑϑβί. 
2,32: Οὐ Ασυω ἢϊο ΠΟΠΟῸ8 ἀαΐα8 6βί 
αὖ ΠΤ] ΓΙ ΤΕΓΆΠῚ [αοογθῦ διιΒρ] 6 ὰ ὃ 
Εἰ οι. 1]. Θ, 247: Αὐτίκα δ᾽ αἰετὸν 
ἧκε τελειότατον πετεηνῶν. ΗΌΤΟΗ. 

ἐπιπτόμενος  Αογϊδίιπη ῬΤΊΟΤΘΠΣ 8}}- 
ΘΠ ΠῚ ἃ Ρτοβὰ Αἰοογιιπ εἴ ροοϑίϊβ, 6 
αυϊθαβ ν. Ροόσβοη. δα υγ. Μά. 1, τὲ- 
Ππαπθηάιμη τϑοΐθ Ἰπαϊοαὶ Οὐδ δίιιδ 
γαγ. 1θοῖ. Ρ. 3805. [[ἰθτοσαπη 6 ΪΠὶ 
απι80 510 ἢΠ68 οϑίθηαιηί οοαϊοο5. Ρ]δ- 
τοηΐβ. [ἰαηπ ἐπιπτόμενος Ὠὶο γτοβεϊ αὶ 
αα 765. δ΄βρ). 

αἴσιος, αὐ 1,06, 1, Ἰοοιτα ἀεβιρηδί, 
ππᾶθ 86 11 ἃ δἀνοϊδηθ οπηθῃ ἔδοῖς : δϑί 
Ἰριίαν δεξιὸς, ἃ ἀοχίτο Ἰαΐθγθ ν]βᾶ. 
(οπῇ, βοῃ, Ασαπ). 112.85664. 5ΟΗΝ, 



ἢ Ὁ» 8 1 δ᾽ Ἰπε το 71 

φεύγοντα, ἐπιφερόμενος ἐ ἔπαισέ τε αὐτὸν καὶ συναρπάσας 
ἐξῆρε, κἀπενεγκὼν ἐπὶ λόφον τινὰ οὐ “πρόσω ἐχρῆτο τῇ 
ἄγρᾳ ὅ τι ἤθελεν. ἰδὼν οὖν ὁ Κῦρος τὸ σημεῖον ἥσθη τε 
καὶ προσεκύνησε Δία βασιλέα, καὶ εἶπε πρὺς τοὺς παρόν- 
τας, Ἡ μὲν θήρα καλὴ ἔσται, ὦ ἄνδρες, ἢν ὁ θεὸς θελήσῃ. 

ΝῚ ᾿ς ΄σ- ’ “ ὃν 9 Ψ Ν. 

20 ὡς δὲ πρὸς τοῖς ὁρίοις ἐγένετο, ὥσπερ εἰώθει ἐθηρα" καὶ 
Ν τς “- “- “ ω 7: ͵ Ε “ 

τὸ μὲν πλῆθος τῶν πεζῶν καὶ τῶν ἱππέων ὠγμευον αὐτῷ, 
ἤ δὴ -" Ν. ΨΚ 

ὡς ἐπιόντες τὰ θηρία ἐξανισταῖεν" οἱ δὲ ἄριστοι καὶ πεζοὶ 
ς« ω ’ὔ Ψ ᾽ 7 

καὶ ἱππεῖς διέστασαν καὶ τἀνιστάμενα ὑπεδέχοντο καὶ ἐδί- 
ς (ἡ Ν Ν, - ἈΣ ,.3 Ζ Ν 

ὠκον᾽ καὶ ἥρουν πολλοὺς καὶ σῦς καὶ ἐλάφους καὶ δορ- 
ἢ 7 ᾿ 7] “- 

κάδας καὶ ὄνους ἀγρίους" πολλοὶ γὰρ ἐν τούτοις τοῖς 
, - “- 2, 7] 5 ΙΝ 5 "7 “ , 

τύποις καὶ νῦν ἔτι γίγνονται. ἐπεὶ δ᾽ ἔληξε τῆς θήρας, 
ἐν Ὁ ἦν “ 3 Ψ ͵ 

προσμίξας πρὸς τὰ ὅρια τῶν ᾿Αρμενίων ἐδειπνοποιήσατο᾽ 
ΩΝ 5 , Χ Ν δὶ νδ ἢ οἱ 

καὶ τῇ ὑστεραίᾳ αὖθις ἐθῆρα προσελθὼν πρὸς τὰ ὀρὴ ὧν 
5 ἐᾳ ᾿ » γ ΄ 3 ν᾿ ΕῚ -“ Ν Ν Ἁ 

ὠρέγετο. ἐπεὶ δ᾽ αὖ ἔληξεν, ἐδειπνοποιεῖτο. τὸ δὲ παρὰ 
Ψ" 7 ͵ Ν 7 

Κυαξάρου στράτευμα ὡς ἤσθετο προσιὸν, ὑποπέμψας 
ἣΝ » Ν (8) 5 Υς 5 - - ς , 

πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ἀπέχοντας αὐτοῦ δειπνοποιεῖσθαι ὡς δύο 

[15] 

2 »- [16] 

κἀπενεγκὼν ] καὶ ἀπενεγκὼν 1). οὖν] δὲ οὖν ἴ,. ὁ οἵὰ. Ὦ. θελήσῃ] 
θέλῃ 10. 20. ἐγένοντο [). ὥσπερ] εὐθὺς ὥσπερ ἢ. εἰώθη Ὁ. ὄὦγμευον 
αὐτῷ] ὥρμησεν ἈΑ.Ε. εὐ 10. τηρ΄. ἃ]. τη. ἐξανίστοιεν Α΄. ΘΟΥΤ. ἐξανάστοιεν ῬΓ. 
ἐξανίσταιεν ἱππῆς 1). ΘΟΥΤ. διέστησαν }0. τὰ ἀνιστάμενα .. 
τόποις] τόποις ὄνοι 1). τῆς ἀρμενίας 1). τῶν ἁρμενίων (. ἐπεὶ δ᾽ αὖ) 
ἐπειδὴ οὖν Δ. . 21. ἔληξαν 1).Ὁ. 8.ν.1. κυαξάρους 1). προϊὸν 
10. ΘΟΥΥ. ἴῃ ΔΙ[θῸ ο. δειπνοποιῆσθαι 1) 

Δία βασιλέα] Γδηαθδηη ΟΠ] 8 Δπ6- 
ἴογϑιῃ, αὖ ΑπδΌ. 6, 1, 22, 22. 

20. ὄνους ἀγρίους] Ν΄. ΒΌΡΓΑΊΙ, 4,7; 
ἌΠΙΩΠΕΙ, εἰ. 2, Ἰ)1οπ; (ὐἶνγϑ. Οὐ. 5, 
Ῥ. 189. οὖ τηοαατη νοηδη6] δρπα ΡΟ]]. 
5.84. οβουιρϑβιῦ ριοϊασησαθ Ἔχ θυ 
αυθη ΧοΠΟρΡΏΟη ὄνον ἄγριον, Τϑοθη- 
ὉἸΟΤΘΒ. ὄναγρον, Ρεγδεο ΠοαΪΘ Κλιω" νεὶ 
Οοιν ἀϊοπηΐ, [ον Ῥογίου Τγαυοῖς ἴῃ 
Οεογφίω, Ῥογϑβία, οἷο. νο]. 1, Ῥ. 459 
56644.. ΔἀαἸταιιθ. 6558 ““α δρθοῖθβ ζἰἐίθ 

ὁδὸν τῶν θεριζόντων. ἘΠ Ἡ ΘΕ Π8 ; 
ἼΟγμος ἡ ἐφεξῆς φυτεία" μεταφορικῶς 
ὲ, καὶ ὅταν πορεύωνται ἐφ᾽ ἕνα τετα- 

γμένοι κατὰ στίχον, ὄγμον λέγουσι ὁ 
δὲ τῶν θεριζόντων στίχος ὀγμεύειν λέ- 
γεται. δερυμπ) ὀγμεύω 51ς Ῥοηϊΐ 
ΘΌΡΠΟΟΪ65 ΡΠΠ]οοί, τύςᾳ : Δῆλον ἔμοιγ᾽ 
ὡς φορβῆς χρείᾳ στίβον. ὀγμεύει τόνδε 
πέλας που. 701 5600]. ἀντὶ τοῦ ἐφεξῆς 
πορεύεται. ῬΟ]]τΧχ 1771. ᾿Αλίσκονται 

Κηποιυη, ἦν, ἔρορθ, διιέ αὐλοὶ ἰἢ6 Ῥον- 
δ Ή}5 ργΐξο αὔουθ αἰΐ οὐΐοὺ αῃϊηταίβ α5 
απ οὐὔ͵οοΐ 9Γ᾽ οἠαδο." Ἠαϊδ ᾿ῃ πποῃί!- 
Ῥ1τι5 οὖ ἀβθβουῦβ Ῥθυβιθϑ ἰδμΐπ Θ0Π- 
ΒΡΙΟΙ γα ΟἸνΙῦ ἤοψασο νοὶ]. 4; 

Ρ. 988. ᾿ 
ὦγμευον] Π1οΙΓΓ ὀγμεύω ΡΥΟΡΙΙΘ ἀθ 

ΤΩΘΒΒΟΤΙθα5, 411 Ἰοηρα 56116, ΟΥ̓ἸΠΘ 
ΡΙΟσΘαθηΐθβ, ἴθ ΔΡνῚΒ Βορειθαβα 8 
τηεαηῦ, ῬΒοΙαΒ : "Ὥγμευον, Ξενοφῶν 
ἐν β΄, ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο, παρὰ τὸν 

ὄγμον, τὸν σημαίνοντα τὴν κατὰ τάξιν 

δὲ (ςουν]) δικτύοις μὲν, εἴτις ὀγμεύσας 
αὐτὰς συνελάσειε. ἨἩΠΊΟΗ. Αρυὰ 
ΘΌΙάΔ ΠῚ οχϑίαϊ Ἰοοῖβ ΑΠΟΏΥΤΩΙ ν᾽] ο 56 
βουΊΡ᾿αΒ οἵ 6χ ΠΟΒΙῸ ΘΟΥΤΙβοπα8. Ἰῃ 
ὀργμεύοντες" Ἦσαν δὲ ὄρη παντοίων 
θηρίων ἀνάπλεα, ἃ ἃ κατὰ κύκλους ὀργμεύ- 
οντες οἱ στρατιῶται πολλὰ τῶν θηρίων 
ἥρουν. ΘΟῊΝ, Ῥ]ΌΓΑ]18. δυΐοθτ οὐτα 
πλῆθος εϑ Ἰηἴτα 2, 5, ύο. 
ἐἀτυιϑ (ὐοηΐ. 2; 4, 29; ΑΠΌ. 1. 

5.2: 5, 3.ἴὉ. Ησοαὶο ηυοαὰθ ΡΙαυς 
ΠΊΔΒ 6588 ἴῃ ΡῬοΥβὰθ Ὠδυταΐ ΜΟΙΙΟΥ 
Α 860. Ψοιιγπθῳ ἑπγοιρῆ Ῥενβῖα, Ρ. 20. 

τ 
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παρασάγγας, καὶ τοῦτο προϊδὼν ὡς συμβαλεῖται πρὸς τὸ 
λανθάνειν" ἐπεὶ δὲ δειπνήσειαν, εἶπε τῷ ἄρχοντι αὐτῶν 
παρεῖναι πρὸς αὐτόν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον τοὺς ταξιάρχους 
παρεκάλει: ἐπεὶ δὲ παρῆσαν, ἔλεξεν ὧδε. 

᾿Ανδρες Φίλοι, ὃ ̓ Αρμένιος πρόσθεν μὲν καὶ σύμμαχος [17] 
ἢν καὶ ὑπήκοος Κυαξάρῃ: νῦν δ᾽ ὡς ἤσθετο τοὺς πολε- 
μίους ἐπιόντας, καταφρονεῖ καὶ οὔτε τὸ στράτευμα πέμπει 
ἣμ μῖν οὔτε τὸν δασμὸν ἀποδίδωσι" νῦν οὖν τοῦτον θηρᾶσαι, 
ἣν δυνώμεθα, ἤλθομεν. ὧδ᾽ οὖν, ἐφη, δοκεῖ ποιεῖν. σὺ μὲν, 
ὦ Χρυσάντα, ἐπειδὰν ἀποκοιμηθῇς ὅσον μέτριον, λαβὼν 
τοὺς ἡμίσεις Περσῶν τῶν σὺν ἡμῖν ἴθι τὴν ὀρεινὴν καὶ 
κατάλαβε τὰ ὄρη εἰς ἅ φασιν αὐτὸν, ὅταν τι φοβηθῇ, 

καταφεύγειν" ἡγεμόνας δέ σοι ἐγὼ δώσω. φασὶ μὲν οὖν 
καὶ δασέα τὰ ὄρη ταῦτα εἶναι, ὥστ᾽ ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθη- 
ναι" ὕμως δεὲ, εἰ προπέμποις πρὸ τοῦ στρατεύματος τοῦ 
σεαυτοῦ ἄνδρας λῃσταῖς ἐοικότας καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὰς 
στολὰς, οὗτοι ἄν σοι, εἴ τινι ἐντυγχάνοιεν τῶν ᾿Αρμενίων, 
τοὺς μὲν ἂν συλλαμβάνοντες αὐτῶν κωλύοιεν τῶν ἐξαγ- 
γελιῶν, οὗς δὲ μὴ δύναιντο λαμβάνειν, ἀποσοβοῦντες ἂν 

ἐμποδὼν γίγνοιντο τὸ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον στράτευμά 

καὶ οτη. Ὦ. συμβάλληται 1). ἐπεὶ] ἐπειδὴ α. ΓΑΡΥ] δειπνήσαιεν. 
μετὰ τὸ δεῖπνον δὲ 1). ἐκάλει 1). παρ Ῥυποί!5 τηἶτα ποίαί α. 22. ἄνδρες 
φίλοι οτη. Α. ἃ. τηρσ. τ. πρόσθε (. κυαξάρει Α.}).α. ἤσθηται Ὦ. 
τοὺς οτ. 1). τὸ οτη. 1). τοῦτον] τοῦτον δὴ ). ἢν] ἂν Α.α. ἤλθο- 
μεν Ὁ. ΠΡ. 8]. τη. ὧδέ μοι οὖν δοκεῖ ἔφη ποιεῖν ἀποκομισθῆς Α.α. 
ῬΓ. ὅσον μέτριον εἰς τὸ μέτριον (ἀ. σοΥΥ. εἰς τὸ ὄριον Α.. ΡΥ. ἴθι] ἴοι Α. 
ἴσθι οὐτπὶ ριιποῖο δὰ σ Ὁ. τι] τινὰ 1). καταφεύγει Α. 23. οὖν 
δα ΑΘ. Ἐ. ϑύ-- ταῦτα τὰ ὄρη Ὧ. ἡμᾶς Δα. προπέμπεις Ε. οἱ 
4] ο 8.ν. Α. τοῦ σεαυτοῦ] τοὺς ἑαὐτοῦ 5ὶς ἃ. τοὺς εὐζώνους (α. ΟΟΥΤ., ἴῃ 400 
ῬΓ. ἰαηίατη τοὺς ἑ ΒΡΙΓΪΓ ΒΘΕΊΘΓΆΒ0, αὖ 618 Παΐ δχ ἅβρθτο, υζώνους ΠΟΥ. τοὺς 
εὐζώνους Π,., εὐζώνους 1). ληστὰς Α. τινι} τισιν Ὁ. ὑγ. τισὶ Ττηθ ν, 
ἐντυγχάνοι, ῬΟΒΙΔΟ εἰ ΒΌΡΘΙ οἱ οἵ σοΥτ. εν, ἃ. τοὺς] οὺς 1).(α. σΟΥΤ. ἐμ- 
ποδῶν Α. τὸ] [ΛὈΥ] τοῦ. 

21. παρασάγγας) Μροηβηγα νἱδ ἀρυά 
Ῥογβὰβ βθο, Ἠθγοδούαιη 2,6 ; 5, 53. {{Ἰ- 
ρ᾽ηΐα βἰδαϊογατη, 5664 νΔΥΔΠ8. ἸΠἢΡἃ 
ΒΓ] 16. ὮπιΠς ΠΙΙΠΘΓΙ ΠῚ Δριι 8108 
Ἰηΐον 2ι--όο. Υ,. [ηἀ. δα Απδῦ. 

δειπνήσειαν] [)6 «θη ἃ Χεηο- 
ΡῬῃοηΐίθ ἔογπηὰ δειπνήσαιεν ΨΥ. Δ 1, 2, 
ΤΊ 

22. ἐλπὶς μὴ ὀφθῆναι] ἌΓΕ; 2Ε 3 Ἄτας 
λέγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς γενέσθαι 
ἀγαθά. ἴδ ΑΠΔ}. 2,1, 19, (αὐ Ῥμαϊα- 
ΥἿ8 ἴῃ Δηποῦ. ἃ ΠΊ16 οἰ αἴ τ15), σωθῆναι. 

Η. ὅτ. 6, 3, 20; 8» 38» θεκαγευν ναι. 
ΑἸΙοσ τη Θχ θη ρα οοηΐα}} δα ϑίθρῃ. ν. 
Ἐλπὶς ρΡ. 7861). ᾿ἙΕλπίζω ἐλθεῖν 2, 4. 
τα. ὍΠΗ. 86 1,5. 8. 

τοῦ σεαυτοῦ] 51. ΠΟΙ ηπ0 τὸ ὅλον 
στράτευμά σου. 

στολὰς) ΑἸτ8 νοῦ δὰ ουγβαπη 
οἰποίαβ Ἰη6]Πρὶ0 ΝΥ οΙβκιαβ. ΒΟῊΝ, 

τινι) ΟΙΠΡΊΠΆΓΘΙη. ΒΘΟ ΓΙ Ρ] 7 Ά]18, 
1,11,2; 3,1,27;; 7» .4»5 5» 35 Εἷ 
8110... ιν, δ ἃ». 2. ἃ; 

τὸ μὴ ὁρᾶν ὕ1ο τοῦ τοβίπὶ δα ΑΠΔὈ), 
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ἴω ’ Ν Χ Ν 37) 

2άσου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι. καὶ σὺ μέν, ἐφη, 
Χ Ἁ "ᾷ ἴα, ΘΕ ἴή . Ε- Ὑὐν Ἁ “- 

οὕτω ποίει: ἐγὼ δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς ἡμίσεις μέν τῶν 
“ 3, ’ ἣ Χ « Ζ ͵ ἈΝ - 

πεζῶν ἔχων, πάντας δὲ τοὺς ἱππέας, πορεύσομαι δια τοῦ 
Χ ᾿ Ἁ ἋΟ Ν Ψ “ 

πεδίου εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια. καὶ ἣν μεν ἀνθιστῆται, 
“ ἴν , 7 ΕΝ Ψ] Ὅν. 6 “ ΄σι 7 

δῆλον ὅτι μάχεσθαι δεήσει: ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇῃ τοῦ πεδίου, 
βὰς [4 “ , ᾿, Ἔκ τῷ ἈΚ ΄ » “-᾿- 

δῆλον ὅτι μεταθεῖν δεήσει" ἣν δ᾽ εἰς τὰ ὀρὴ φευγῃ- ἐνταῦθα 
Χ 3, Ἂ 3, “- νΝ δε ,..5 

δὴ, ἐφη, σὸν ἔργον μηδένα ἀφιέναι τῶν πρὸς σε ἀφικνου- 
25 μένων. νόμιζε δὲ ὥσπερ, ἐν θήρᾳ ἡμᾶς μὲν τοὺς ἐπιζη- 

τοῦντας. ἔσεσθαι, σὲ δὲ τὸν ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι" μέμνησο οὖν 
ἐκεῖνο ὅτι φθάνειν δεῖ πεφραγμένους τοὺς πόρους πρὶν 

ἴω Ἁ 4 Ν ψ λ ωω Ὁ 5“ ὰκς - 

κινεῖσθαι τὴν θηραν. καὶ λεληθέναι δὲ δεῖ τοὺς ἐπὶ τοῖς 
στόμασιν, εἰ μέλλουσι μὴ ἀποτρέψειν. τὰ προσφερόμενα. 

26 μὴ μέντοι; ἔφη. ὦ Χρυσάντα, οὕτως αὖ ποίει ὥσπερ. ἐνίοτε 

διὰ τὴν φιλοθηρίαν' πολλάκις γὰρ ὅλην τὴν νύκτα ἄυπνος 
πραγματεύει: ἀλλὰ νῦν ἐᾶσαι χρὴ τοὺς ἄνδρας τὸ μέτριον 

27 ἀποκοιμηθῆναι, ὡς ἂν δύνωνται ὑπνομαχεῖν᾽ μηδέ γε, ὅτι 
, Μ', Ψ ' ὙΕ. Ἁ ἈΝ “» » 

οὐχ ἡγεμόνας ἔχων ἀνθρώπους πλανᾷ ἀνὰ τὰ ὄρη, ἀλλ᾽ 
ο Ἃ Ἧ ς “-“ , - Ἕὦ - 

ὅπῃ ἂν τὰ θηρία ὑφηγῆται, ταύτῃ μεταθεῖς, μήτι καὶ νῦν 
[τὰ Ν Ζ 7 » Ν ,, Ψ ᾿ « 

οὕτω τὰ δύσβατα πορεύου, ἀλλὰ κέλευέ σοι τοὺς ἢγε- 
, ᾽Ν ΧΝ δ ’ὔ Ν 3; Ν᾿ «" [ ΄- 

μόνας, ἐὰν μὴ πολὺ μάσσων ἡ ὁδὸς ἡ, τὴν ῥᾷστην ἡγεῖ- 

σοῦ οἵη. Ὁ. κλοπῶν (. 24. ἡμίσεις Α. ἡμίσεις μὲν Ὁ.(. 5. ν.τ΄ 
ἅπαντας Ὁ. εὐθὺς πρὸς τὰ βασίλεια, καὶ ἢν μὲν ἀνθίστηται (816) οἵὴ. Α.6. 
Πη6΄. ΤῸ δεήσει" ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ 1).. ὨΪΒδῚ απο αὖ 5118 αἰτουτμηῆ. δεήσει 
ἢν δ᾽ ἂν ὑποχωρῇ α., 868 δεήσει Ἰαηὔατη ΡΓ.» Οθὕθγα ΘΟΤΥ. δεήσει" ἣν δ᾽ ἂν ὑπο- 
χωρῇ 1,. δὲ ἢν δέη ἐπὶ Α. τοῦ] διὰ τοῦ Ὁ. μεταμαθεῖν ἃ. δὴ εἰ 

ἔφη οτη. Ὁ. πρὸς] εἰς Ὁ. 25. μὲν] δὲ σ. ἐπιζητοῦντας ϑ'ΘΡΙΙΔΗΤ8. 
ΤΛΌΥῚ ἐπιζητήσοντας. σὲ] σὺ Ὁ. τὸν] τῶν 6. 5. νΟΤὶ οἵη. Ἀ. (85 ΡΥ. 
τὸν θῆρα 1). ΡΥ. ΑὮΪ ἡ ΡΙῸ ο ἴῃ τ88.. 7. δὲ δεῖ] δεῖ Μ, δεῖ αὐτὸν Α.ἃ. τοὺς 
ἐπὶ τοῖς στόμασιν Θίθρμδητβ. τοῖς ἐπὶ τοῖς στόμασιν Α.(., 564 τηρ. Γ. τοὺς 
ἐπὶ τούτοις τεταγμένους, υἱ 1). ἀποστρέφειν ). 26. οὕτως λυποίης 
Α. οὕτω λυποίης α. ργ. αὖ ποίει ΘΟΥΤ., βογναίο οὕτω. πραματεύει (51ς) 10. 
πραγματεύῃ Δ.α. ὑπνομαχεῖν] ὕπνου τυχεῖν Α.Ε. ργ. 27. γε] γε 
σὺ 19.1. τασ᾿ τ. πλανῷ (ἃ. 5. ν.᾿. μεταθεῖς] μεμάθηκας μετιέναι 1). ΘΟΥΤ. 
ΤηρΡ.Ὑ. μεταθεὶς α. πορεύου] ἡ ἃ. 8.ν.ΓΥ. ἐὰν] ἂν Α.Ε. πολὺ] πάνυ 
πολὺ 1).(. 5. ν. τ. μάσσων)] ἐλάσσων 1).(α. οοτν. δα 448 : Μάσσων, μακρο- 
τέρα τ. Ξενοφῶν. ἮΑν μὴ πολὺ μάσσων ὁδὸς ἧ. ῥάστην] ἀρίστην Α.(α. ΘΟΥΓ. 5.0. 

4.8,14: Οὗτοί εἰσι μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμ- 
ποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι ἐσπεύ- 
δόμεν. Υ. δηποῦ. δα 5. 12. 

24. ἢν δ᾽ αὖ ὑποχωρῇ τοῦ πεδίου] Α. 
ογΐαββθ νο]αἱ ἢν δὲ ἢ ἐπὶ τοῦ πεδίου, 
αὖ ΑΠΔΡ. 1,3, 20: Κἂν μὲν ἦ ἐκεῖ, τὴν 
δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ" ἢν δὲ 
εύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευ- 

σόμεθα. [πἰ6]]ρΊττιν ἀπιΐοτη ὁ ̓ Αρμένιος. 
25. πρὶν κινεῖσθαι τὸν θῆρα] τ, 6, 

20: Πρὶν κινεῖσθαι τὰς ὄρνιθας, ἐπε- 
ποίηντό σοι αἱ πάγαι αὐταῖς. 

56. ὑπνομαχεῖν) Μοοεῖβ Ρ. 976: Ξ. 
Παιδείας β' (816 δῃ]π ΡΓῸ γί ἰθΑ Ιου) 
μόνος. ϑ'γΠ6811 Εὑρἰβί. 120. Ρ. τόδ Ὁ, εἴ 
ΘΠΟΏΥΤΩΙ ΘΧΘΠΊΡΪΙα δααθηῦΐ ἽἹΠΟΠΊΔΒ 
Μαρ. ρΡ. 871 οὖ ϑδυιααβ, δρπὰ 461. 
τρδ 6 νους ΞΎΠΘΒΙ1 Ργεήχθτη ᾿Αρι- 
στοφάνης. 

27. μάσσων] Ἐαάθιῃ ἴογπια Ἐεὶρ. 
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28 σθαι" στρατιᾷ γὰρ ἡ ῥάστη ταχίστη. μηδέ γε σὺ, ὅτι 
δύνασαι τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη, μήτι δρόμῳ ἡγήσῃ; ἀλλ᾽ ὡς 
ἂν δύνηταί σοι ὃ στρατὸς ἔπεσθαι, τῷ μέσῳ τῆς σπουδῆς 

20 ἡγοῦ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τῶν δυνώξω τ ὡν καὶ προθύμων ὑπο- 
4 ΄ 5. ν 5 δ Ἃ ’ὔ 

μένοντας τινας ἐνίοτε παρακελεύεσθαι: ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ 
Ἂν, ’ὔ ἣν 5 Ν 7 Α Ά, 

τὸ κέρας, παροξυντικὸν εἰς τὸ σπεύδειν πάντας τὸ παρὰ 
Ἁ 7 ΄ 

τοὺς βαδίζοντας τρέχοντας ὁρᾶσθαι. 
} Ἄ νὴ ΄ 7 ὧν 

Χρυσάντας μὲν δὴ ταῦτα ἀκούσας καὶ ἐπιγαυρωθεὶς τῇ 
ἐντολῇ τοῦ Κύρου, λαβὼν τοὺς ἡγεμόνας, ἀπελθὼν καὶ 
παραγγείλας ἃ ἔδει τοῖς ἅμα αὐτῷ μέλλουσι πορεύεσθαι, 
ἀνεπαύετο. ἐπεὶ δὲ ἀπεκοιμήθησαν ὅσον ἐδόκει “μέτριον 
εἶναι, ἐπορεύετο ἐπὶ τὰ ὄρη. Κῦρος δὲ, ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐγέ- 
γετο, ἄγγελον μὲν προύπεμπε πρὺς τὸν ᾿Αρμένιον, εἰπὼν 
αὐτῷ λέγειν ὧδε: Κῦρος, ὦ ᾿Αρμένιε, κελεύει οὕτω ποιεῖν 

“ ς ὡ 3, 3, ν Ν Ν Ἀ 

σε ὅπως ὡς τάχιστα ἔχων οἴσεις καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ 
Ψ, ΕΝ 5... τὉ “ΟΡ » ΤΑ. ,7ὔ Ε] ΄ ἄΨ 3. ἃς 

στράτευμα. ἢν ὃ ἐρωτᾷ ὅπου εἰμὶ, λέγε ταἀληθὴ τι ἐπὶ 
-“ Ἑ ' “Ὁ ᾽ “ 5 Α 3, ͵ 

τοῖς ὁρίοις. ἣν δ᾽ ἐρωτᾷ εἰ καὶ αὐτὸς ἔρχομαι, λέγε κἀν- 
΄΄ 5 “σω » ΧΩ 5ΝΧΛ ϑ. 6 , Ι Ἁ ’ὔ 

ταῦθα τἀληθῆ ὅτι οὐκ οἶσθα. ἐὰν δ᾽ ὅποσοι ἐσμὲν πυνθα- 
7 ἣ “ Χ , Ἁ 

νηται, συμπέμπειν τινὰ κέλευε καὶ μαθεῖν. τὸν μὲν δὴ [10] 
3 5 σ΄ 3, “ 

ἄγγελον ἐπιστείλας ταῦτα ἔπεμψε, νομίζων φιλικώτερον 

19 [18] 

-- 3 

στρατείᾳ Α. ῥᾷστη] ἀρίστη 1,. τάχιστα ΑΓ ουυτι βοῦν 28. μηδέ 
γε ὅτι σὺ εἴθισαι 1). στρατὸς] στρατιώτης Ἀ.(Ε. ρζγ. ᾿ξγοῦὶ ἡ νε] ἢ 
τὸ 564] 6110 118 πηρθηίο8 Δα. γγ. 29. ὑπομένοντα Ἄ.Ὁ. οὐχ ΕΣ τι 
τὸ---τρέχοντας τοὺς παρατρέχοντας (.Κ. παρὰ τοὺς τρέχοντας Δ. 30. ὁ 
μὲν δὴ---κύρου ϑδιιϊααβ ν. ᾿Επιγαυρωθείς. τοῦ οτη. Α. ἅμα) σὺν » ἀνε- 
παύοντο ἈΑ.Ο. ργ. ἐπεὶ] ἐπειδὰν ΔΑ... ἀνεκοιμήθησαν α. ἐπορεύοντο α. 
41. ἐπειδὴ) ἐπεὶ Π. [ΙΔὈΥ] προέπεμπε. μὲν οἵη. Ὁ. εἰπὼν} προειπὼν Α.Οα. 

αὖ ν] ἀοἴαν, 4] οἴσει ἴῃ Τᾶ8. 60 οἴσεις] οἴσοις Α. ἀπίῃς, αὐ  απίϊηα, Π). ΡΥ.» 
Ν 5 ΄- Ἁ καὶ τἀληθῆ Α. καὶ ὨΪ5] ἢσ ῬΥ. εἰ] ἢ ἃ. ρΡε. κἀνταῦθα τἀληθῆ Πα ὍΘΕ: 

ταῦτ᾽ ἀληθὴ α. γγΥ. ἐὰν] ἢν 10). κελεύειν καὶ μαθεῖν Α.(. ργτ. καὶ μαθεῖν 
κέλευε 10. 42. ἔπεμψεν Α. 

Τλορά. 12, 5: Δεῖ δὲ οὔτε περίπατον τη ]ο5. Ιοραΐτιβ δαΐθη βαϊοΐο ποη 
οὔτε δρόμον ἐλάσσω ποιεῖσθαι ἢ ὅσον δαιποποίτι ἀὰς ἀοσοίιγ ρα] ]οθ. Ἐτ 
ἂν ἡ μόρα ἐφήκη, γοβίϊαΐα ΘΧ σΟΠ͵]66- θη ἀθ οαάθπη στ ἐπιστείλας. 
ἴαγα. ΑἸ1ὰ ν, ἴῃ 68. ϑίθβρῃ. ΞΟΗΝ, Ἐχϑρθοίαϊαγ βἰπηρὶθχ εἰπών. 

ὑπομένοντας] ΘΟ ϑιδίθηΐθβ. 20. 
5ΟΗΝ, 

τὸ παρὰ τοὺς βαδίζοντας τρέχοντας 
ὁρᾶσθαι) παρατρέχοντας ΡΙῸ ἢ18 γἹ- 

611 ροββιιηΐ ν ]υῖ856 Α. α., ψο νουθὸ 
ΒΌΘΡΙΙΒ τιδι1ι5 ΧΘΏΟΡΠΟΗ. 

31. προειπὼν] Ι͂ῃ νοῖῦοὸ προειπὼν 
ὮξοΓΘΟ. θαυταν 4αϊάδθτη 5.32, προ- 
εἴπε τοῖς στρατιώταις μηδένα ἀδικεῖν" 

5604 δδϑ0 10] ραΌ]ΪοΟ δαϊοίο ΤΟ ΠΘΓΟ 

Θυοά ργφθαὶΐ 1). 
οἴσεις ΖΟΠΑΡΔΒ: Ὁ δὲ Κῦρος πέμ- 

ψας πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον ἐκέλευεν ὡς 
τάχιστα οἴσειν καὶ τὸν δασμὸν καὶ τὸ 

στράτευμα. ϑ'βα τπῆῖτ αἰοίαπι οἴσειν 
στράτευμα. οὕ, απ ΘΧΊριδο βι0 Παρὶ 
ἀπίῃς, ἀηᾶθ 6δρὸ ΟἹ ἀπίῃ, αἴ 3,1, 
85» νογατῃ [ογίδββθ παρα νογες ΡῈ]]- 
ΘἸρἢτιβ, οἵ φμαηι ργύηνμ, Ὁθηῖαβ ἐγὶ- 
διέιην οἱ οωογοίΐιη ἤαθηδ, οἵ οου- 
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οὕτως εἶναι ἢ μὴ προειπόντα πορεύεσθαι. αὐτὸς δὲ συντα- 
ξάμενος ἣ ἄριστον καὶ πρὸς τὸ ἀνύτειν τὴν ὁδὸν καὶ πρὸς 
τὸ μάχεσθαι, εἴτι δέοι, ἐπορεύετο. προεῖπε δὲ τοῖς στρα- 
τιώταις μηδένα ἀδικεῖν, καὶ εἴ τις ̓ Αρμενίων τῳ ἐντυγχάνοι, 
θαρρεῖν τε παραγγέλλειν καὶ ἀγορὰν τὸν θέλοντα ἄγειν 
ὅπου ἂν ὦσιν, εἴτε σῖτα εἴτε ποτὰ τυγχάνοι πωλεῖν βου- 
λόμενος. 

εἶναι οὕτως Ὁ. ἢ Α. ἀνύτειν Ὁ.Η. ἀνύττειν Α.Ὁα. μηδένα Ὁ).α. 
5.0 Γι μηδὲν Α.Ὁ. τῷ Ροδβύ ἀρμενίων 844. ᾽. (δον. ΓΤ. ΟΠ1. Α.α. παραγ- 
γέλειν ;. θέλοντα] βουλόμενον Ὦ. εἴτε σιτεια εἴτε ποτὰ 1). (ΟΥΤ., ΡΥ. 
εἴτις.---ἢ σιτία Δ.α. βουλόμενος] ὁ μὲν---ἐξεπλάγη 6Θχ 1η1{10 ΠΥ] 566. δα: 
1). οδάδθῃι 1116 ῬΡΟΠΘΏηΒ. 

Ἶδοῖῦ Βουπθιηδηπιιβ, ἥξεις. ὄϊς ἔοσα ααϊγοί, φᾳοα ΠΟ δρύπ). 
ἀπάξει ἴῃ ἀποίσει ἀδρτανδυιηΐ τη6- 
ἸΙογο5 Πα. 1, 2,13. Οσπὶ οὕτω ποιεῖν 
δαΐθηη οΟὨΐ, 4.) 5. 25: Οὕτως οὖν δεῖ 
ποιεῖν ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὁ ἀποκαλῶν οὗτος 
καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. 

42. ἐντυγχάνοι) τῳ 5] ἀο]οί!Γ, σ0η- 
γα αυδιη εβύ 8. 22, ἐντυγχάνοι 6586. 

σῖτα Ῥοΐϊι8 απ σιτία καὶ ποτὰ 
αἸχῖββθ δη Ια ΙΟΓΕΒ. σοσίθ, οἴβὶ δρᾶ 
Χοπορποηΐθιη οὐ Ρ]αίοπθριη 11011 
ΒΡΡ6 σιτία, ρογϑυδάθηῦ, 1071] σιτία 
ΒέΘ06. ψν6] σοηΐγζα ψϑΥβα ᾿Πίθι θη 65 
δρυα ρορίδ8. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΔΎ ΟΥΜΑ Τ 8... 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. 

ΚΈΦ. Α. 

Ὁ μὲν. δὴ Κῦρος ἐν τούτοις ἦν" ὁ δὲ ᾿Αρμένιος ὡς 
ἤκουσε τοῦ ἀγγέλου τὰ παρὰ Κύρου, ἐξεπλάγη, ἐ “ἐννοήσας 
ὅτι ἀδικοίη καὶ τὸν δασμὸν λιπὼν καὶ τὸ στράτευμα οὐ 
πέμπων, καὶ τὸ μέγιστον, ἐφοβεῖτο, ὅ ὁτι ὀφθήσεσθαι ἔμελλε 
τὰ βασίλεια οἰκοδομεῖν ἀρχόμενος, ὡς ἂν ἱκανὰ ἀπομά- 

2 χεσθαι εἴη. διὰ ταῦτα δὴ πάντα ὀκνῶν ἅμα μὲν διέπεμπεν 
ἀθροίζων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἅμα δ᾽ ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη 
τὸν νεώτερον υἱὸν Σάβαριν καὶ τὰς γυναῖκας, τήν τε ἑαυ- 
τοῦ καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ, καὶ τὰς θυγατέρας" καὶ κόσμον δὲ 
καὶ κατασκευὴν τὴν πλείστου ἀξίαν συνέπεμπε προπομ- 
ποὺς δοὺς αὐτοῖς. αὐτὸς δὲ ἅμα μὲν κατασκεψομένους 
ἔπεμπε τί πράττοι Κῦρος, ἅμα δ᾽ συνέταττε τοὺς παρα- 
γιγνομένους τῶν ᾿Αρμενίων' καὶ ταχὺ παρῆσαν ἄλλοι 

1. ἤκουσεν Α. κύρου] τοῦ κύρου 1). 5ΒᾺ ἤπριη 1. 2, ῃϊς κύρου. λεί- 
πων ἴ). φΥ. 2. δ ἅπαντα δὴ ταῦτα 1). ὀκνῷ Α. ἑαυτοῦ] αὐ- 
τοῦ 10. κόσμον δὲ] κόσμον τε Α.Ο. συναπέπεμπε, αἱ ν]άἀοίατ, 1). ΡΓ.; 

41] ἔἸἢ τὰ8, κατασκεψαμένους 1). κατασκεψόμενος ἃ. 5. ν.Υ. παραγεν. 10. 
παραγιν. (. αὐτὸς] οὗτος 1). 

Ι. τὸν δασμὸν λιπὼν] τὴν φορὰν ἴῃ- κατασκευὴν) ΝΙΊΒῖ Ἰθροπάαπι σκευὴν, 
ἴτα 8. 24. 5ΟΗΝ. αποα ἀρύϊα5 οδῦ ἤθ]ο ἸΟοΟ οἱ [δ ο 118. ΡῈ. 

2. ἔπεμπεν εἰς τὰ ὄρη] Μοῖο Παύαμη ῬΥΟΧΙΠΊΠΠῚ καὶ ΡΟύαΪΌ 1ΠΓΘΥΤΊ. 
σοηΐιτη, τῷ ΑἼΔ}}. 1, 2, 24, οὐ ΠοαϊΘ. 2. αὐτὸς οδ0 τοΥΥ101}}18 1116 απ 
Ν. Μοτῖοσ, 4 βοοοημα «Ζομγηον ἰἠγουγῆ τααχῖπιο Αὐτηθηῖο Ογσιβ. ΘΟῊΝ, 
Ρογεῖα,}». 26τ. 
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, Φ ι Χ [ὐς ας, « “σ᾿ 3 “- Χ τ Υ Ε 

λέγοντες ὅτι καὶ δὴ αὐτὸς ὁμοῦ. ἐνταῦθα δὴ οὐκέτι ἐτλὴη 
ΟῚ “ 3 ΄ » 3.4 7 4 Ἂν ἽΝ Ὁ ἰδ Ξ 

3εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ὑπεχώρει. ὡς δὲ τοῦτ εἰδον ποιη- [2] 
᾿ ᾽ , “᾿ σ΄ ψ᾿ Ν 

σαντα αὐτὸν οἱ ᾿Αρμένιοι, διεδίδρασκον ἠδὴ ἐκαστος ἐπὶ τὰ 
ς “- ἢ Ν , 5 Χ “- ε Χ 

ἑαυτοῦ, βουλόμενοι τὰ ὄντα ἐκποδὼν ποιεῖσθαι. ὁ δὲ 
΄ ε Ἁῃ ’ ᾷ, “9 , »" 7 

Κῦρος ὡς ἑώρα διαθεόντων καὶ ἐλαυνόντων τὸ πεδίον με- 
Ν ἥ 5, ͵ ΄ 7 - 

στὸν, ὑποπέμπων ἔλεγεν ὅτι οὐδενὶ πόλεμος εἴη τῶν με- 
, Υ͂ » 4 ἷ, τἀ 

νόντων᾽ εἰ δέ τινα φεύγοντα λήψοιτο, προηγόρευεν ὅτι ὡς 
ΑΝ ξ Ψ Ἂ ς Ἁ ΑΙ, 7 

πολεμίῳ χρήσοιτο. οὕτω δὴ οἱ μέν πολλοὶ κατέμενον, 

4ἦσαν δ᾽ οἱ ὑπεχώρουν συν τῷ βασιλεῖ. ἐπεὶ δ᾽ οἱ σὺν ταῖς 
..7 7 Ἃ 3 Ὁ 8,» 52 Χλ 

γυναιξὶ προϊόντες ἐνέπεσον εἰς τοὺς ἐν τῷ ρει, εὐθὺς 
τ 7 Ν « “ ᾿ 

κραυγὴν τε ἐποίουν καὶ φεύγοντες ἡλίσκοντο πολλοί γε 
΄“- Ν ο Ν “- Ν ς ΄- ἣν « 

αὐτῶν. τέλος δὲ καὶ ὁ παῖς καὶ αἱ γυναῖκες καὶ αἱ θυγα- 
’ὔ ἰώ - Υ ᾽ Ἁ » - 5 7 "') 

τέρες ἑαλωσαν καὶ χρήματα ὅσα σὺν αὐτοῖς ἀγόμενα ἐτυ- 
Ἁ νὴ ΕΝ Ως 57 ᾿ ΄ ᾿ 

χεν. ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὡς ἡσθετο τὰ γιγνόμενα, ἀπο- 
“- “- ΄ Ξ.ΑΝ ῇ δ 7 ε » 53 

πε ρῶν ποῖ τράποιτο, ἐπὶ λόφον τινὰ καταφεύγει. ὁ δ᾽ αὖ [3] 
σι σ΄ ᾿. 7 ἈΝ 7ὔ ἴω 7 

Κῦρος ταῦτα ἰδὼν περιίσταται τὸν λοῴον τῷ παρόντι 
, ᾿ Χ ΄ , ΓΤ 

στρατεύματι, καὶ πρὸς Χρυσάνταν πέμψας ἐκέλευε φυλα- 
Ἅ, ὕν, Ῥ ͵ Ν Ν Ἂ δ 

κὴν τοῦ ὀρους καταλιπόντα ἥκειν. τὸ μὲν δὴ στράτευμα 
ϑ ἤ “ ’ ᾿ « Ν᾿ ’ὔ Ν Ν ᾽ Ζ, 

ἠθροίζετο τῷ Κύρῳ: ὁ δὲ πέμψας πρὸς τὸν ᾿Αρμένιον 
, “{΄ Ὁ " 5 7 » «ὦ ,ὔὕ , 

κήρυκα ἤρετο ὧδε' ΕἰΪπὲ μοι, ἐφη, ὦ ᾿Αρμένιε, πότερα 
β Ἃ 3 ἴω ’ “ Χχ ωὼ ἣν “ δί Ά θ Ὰ 

)ούλει αὐτοῦ μένων τῷ λιμῷ καὶ τῷ (ψει μάχεσθαι ἢ 
εἰς τὸ ἰσόπεδον καταβὰς ἡμῖν διαμάχεσθαι; ἀπεκρίνατο ὁ 
ε υν» [χά 3 ὔὕ ἥ "καῇ ’ὔ ς 

6 Αρμένιος ὅτι οὐδετέροις βούλοιτο μάχεσθαι. πάλιν ὁ 
κ- ’ὔ 5 ’ Ἅ 3 ’, 5 “ ῃ 3 

Κῦρος πέμψας ἡρῶτα ἰ οὖν κάθησαι ἐνταῦθα καὶ οὐ 
β 7] ᾿ ἋΑ ΄“- 322 “ νὴ σι ἌΝΝΑ: 5 

καταβαίνεις ; Απορῶν, ἐφη: ὃ τι χρὴ ποιεῖν. οὐ- 
δὲ ,ζ, ς Κῦ 3 σι ὃ τὸ δ΄ ’ὔ .,ὰῺκ δί 

ἐν, ἔφη ὁ ζῦρος, ἀπορεῖν σε δεῖ: ἔξεστι γάρ σοι ἐπὶ δί- 

4. εἶδε α΄. ρτ., αὐ νοῦν, ἴἢ 40 ο ἴῃ γ88. δὲ ν 8. Υ. Ὁ. αὐτὸν ποιήσαντα 
βουλόμενος 10. ἐκποδῶν Α.}). μεστὸν] ο ἴῃ γ88. ἃ... ὈΓ. 

Γογίαββθ ὦ. πολέμιος 1).Ὁ. σου. 4. κραυγήν τε εὐθὺς 1). γε 
οτῃ. 1). χρήματα] τὰ χρήματα 1)... 5.ν.τ. ἔτυχον 1). οὖ 4] ΡΥ.» 
παὖ νΙαοίατγ, ἔτυχεν [,. τράποιτο] τράποι Α.(. ργ. 5. τῷ λόφῳ 10. 
πρὸς οἵη. Ὦ. πρὸς τὸν ἴ,. χρυσάντα Α.Ὠ. φυλακὴν] τὴν δηΐθ 
μος τηρ΄. τ. 1. κήρυκα ἤρετο 1). ἤρετο κήρυκα Ἀ.],. εἴ αὶ βα 5.ν.τ. Ο. 
πότερα] ερα (ΟΥΥ. ., 48] ρῥΓ. ἰοτί πότε. τῇ δίψῃ Ὁ). εἰς τὸ ἰσόπεδον] 
εἰσόπεδον Ὦ. ἢ) εἰς---διαμάχεσθαι οτα. Α. οὐδετέροις] οὐδενὶ Β. 
διαμάχεσθαι ἃ. 6. κάθισαι Α.Ο. ἐνταῦθα] αὐτόθι (ἃ. ὁοΥν., ἴῃ ατιο 
τ ἰαπίαπη, οὐ ο 6Χ α [αούπτη, ὑὰπὶ θ, ἃ. τη. ΡΥ. ἀνταύθι (5ἰς) 1.., Βεἃ απο αὐτόθι 
1886 νἹἀθίαΓ. οὐκ ἀποβαίνεις Α.. σΟΙΓ. 85.ν.Τ.Ψ 

3. πόλεμος) ΔΗΔΌ. 2.1, 22: ᾿Απιοῦσι τοῦ υἱοῦ] τοῦ πρεσβυτέρου 5. ἢ. 
πόλεμος. “κραυγὴν ἐποίουν] Εάοπι Ἰοσαίϊο 
5: κήρυκα, ηποα βαβροοίπτμῃ τάπης ΑΠδθ. 2,2, 17. Απδαΐί. ΒΕ. Ρ.102, 

ΠΙΌΓῚ τπε]ΊΟ 68, ἰδ Πα 118 ΠΊ ΘΧ ΠΙΔΓΡΊηΘ 1}- ΙΟ: Κραυγὴν ποιῆσαι ἀντὶ τοῦ κραυ- 
Ἰαύιπιη, ἀθαϑί οὐϊδπ] 5.9, 6. , 44 2,4,18. γάσαι. 
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’ὔ “ 32 ,,ὕ ν» “. 

κην καταβαίνειν. Τίς δ᾽, ἐφη, ἔσται ὁ δικάζων ; Δῆλον [4] 
σ ὌΠ Ἑ δ 32), Ἀν , “ ΄ “ ΄ 
ὅτι ᾧ ὁ θεὸς ἔδωκε καὶ ἄνευ δίκης χρῆσθαί σοι ὃ τι βού- 

» “ δέν εν » Υ Χ ΄, 

λοιτο. ἐνταῦθα δὴ ὁ ᾿Αρμένιος γιγνώσκων τὴν ἀναγκὴν 
“ “- Ν - 

καταβαίνει: καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν εἰς τὸ μέσον κἀκεῖνον καὶ 
57 ’ὔ 3 [4 “ 5, ΄σ 3, 

τἄλλα πάντα ἐστρατοπεδεύσατο ὁμοῦ ἤδη πᾶσαν ἔχων 
Χ ΄ 

τὴν δυναμιν. 
3 ΄ εἷ “ “ « ΄ “ σε 9 

 ἘἊἜν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ ὁ πρεσβύτερος παῖς τοῦ ᾿Αρμε- 
,ὔ ,, » 9 7 ᾿ ᾽ ἃ νἀ 

γνίου Τιγράνης ἐξ ἀποδημίας τινὸς προσῇει, ὃς καὶ σύν- 
θηρός ποτε ἐγένετο τῷ Κύρῳ" καὶ ὡς ἤκουσε τὰ γεγενη- 

“ 

μένα, εὐθὺς πορεύεται ὥσπερ εἶχε πρὸς τὸν Κῦρον. ὡς δ᾽ 
εἶδε πατέρα τε καὶ μητέρα καὶ ἀδελφοὺς καὶ τὴν ἑαυτοῦ 

΄σ ΄ ’ ᾿} Ω͂ 

γυναῖκα αἰχμαλώτους γεγενημένους, ἐδάκρυσεν, ὥσπερ εἰ- 
, ε Ἁ ΄- ᾿ αν. 7᾽ Ἀ 

Βκὸς. ὁ δὲ Κῦρος ἰδὼν αὐτὸν ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοφρο- 
, σας τος Ξ » Χ σ 5 “ “ 

νήσατο αὐτῷ, εἶπε δ ὅτι Εἰς καιρὸν ἥκεις, ἐφη, ὅπως τῆς 
ὕ » “ » ων ΄ 52χλ 

δίκης ἀκούσῃς παρὼν τῆς ἀμφὶ τοῦ πατρός. καὶ εὐθὺς 
“ Χ ἐ 7 ΄- ων ἣ 

συγκαλεῖ τοὺς ἡγεμόνας τοὺς τε τῶν Περσῶν καὶ τοὺς 
ἄς ῇ Ἶ Ψ Χ - “ἢ 3 , “- » , 

τῶν Μηδων" προσεκάλει δὲ καὶ εἴ τις Αρμενίων τῶν ἐντί- 
“- Α σ΄ ἴω ε 4 ’ὔ 

μων παρῆν" καὶ τὰς γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις παρού- 
» 5» , » » " » ΄ « ΄ κ᾿ ω 

οσας οὐκ ἀπήλασεν, ἀλλ εἰα ἀκούειν. ὅποτε δὲ καλῶς 
53 “΄ - , 53 » 7 " - ΄ὔ 
εἶχεν, ἤρχετο τοῦ λόγου, ᾿ῶ ᾿Αρμένιε, ἔφη, πρῶτον μέν 

7 » “ , » “ “ “ σ 

σοι συμβουλεύω ἐν τῇ δίκῃ τἀληθῆ λέγειν, ἵνα σοι ἕν γε 

[5] 

δίκη 10. ἔσται οτη. 1). ᾧ] ὡς Α. χρῆσθαί σοι] σοι χρήσασθαι 1). 
καὶ ἐκεῖνον ἃ.(. ΤΑΌΥΙ τὰ ἄλλα. περιεστρατ. ἴ).(. 5.ν.". ἔχων 
πᾶσαν ἤδη ἃ. γ. δὲ] δὴ Ὁ. πρεσβύτατος Ὁ. προσείη ΨῈ 
καὶ οπ1. 1). ἐγεγένητο 1). ὥσπερ] ὡς 0. τε οτὴ. ἢ). ἀδελ- 
φοὺς Φαπίϊπα. ΤΑΌΤΙ εἴ Ζοπδγδβ Ρ. 150 Α., Ἦπ ΔΙΠΟΙ]ΟΒ5 Δ ΠΠΟΙΘἢ8 τὰς Δαα!ΐ, 
δχοθρίο [ογΐαββο Εὐ. ἀδελφάς. αὐτοῦ 8, ἥκεις ἔφη] ἤσκεις 1). 
ἔφη γναποῦ!5 ποίαί ἃ. τῆς] σὺ τῆς 10. ἀκούσεις 1). συνεκάλει 1). 
ἀμμάξαις ΔΑ. ἀμάξαις ἃ. 9. κύρου καὶ ἀρμενίου δικολογία τηᾶγρὸ 1). 
ὦ] καὶ ὦ (α, οοττ. συμβουλεύσω Ο. 

ἀδελφοὺς} 1. 6. ἔταίτθη οὖ ΒΟΥΌΓΟΒ 
8.. 2. ΤΠ ΤΟΥ ΐοϑ. 

ἐφιλοφρονήσατο] αάοπὶ σοηδβίσαο- 
τοπ6 (ἕτοη. 4,20: Ὃ Κῦρος λέγεται 
Λυσάνδρῳ ἄλλα τε φιλοφρονεῖσθαι 
ΚοσΡλΩ 

ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις] (ὐὐσίϊπ8 5,2: 
““ὐἰπάροϊπη ἰηαθ. α1ὰ8 λαγηιαηιαῶαϑ 
ΔΡΡΟΙ]αηΐ βθαπθαηΐαγ. "ἡ ΜῸ]}18 απΐθιη 
οἱ ἴθσ τη ]}16 115 ν ΘΠ] Ὁ]} ρσθητι5 1556 
οοπδβίδῦ : Παιὴ ΤΠ] ἀρ Χορ. λαγηϊνα- 
ηιαφατγιηι, 101 οἵ τα] θυ τὴ τηθηςιο ΠΘῚῚ 
δοϊοῖ, Ῥδϑυβὶβ θᾶ8 Ῥγθθοῖριθ ἴῃ τιϑι 

ΩΝ ἰοβίαπιν Μᾶχ. 'Ὑγ. αἰδββοσύ, 34 
1ηἸΐ. : Ἐὰν δὲ Σπαρτιάτης. εἶναι λέγων 
καὶ ἑβλλην καὶ Δωριεὺς καὶ Ἡρακλείδης, 
θαυμάζης τιάραν Μηδικὴν---καὶ ἁρμά- 
μαξαν Περσικὴν, περσίζεις εἴο. 
ΗὔΤΟΗ. ὄαυπὶ ἅμαξαι ἃὉ ἁρμα- 
μάξαι ἀἰϊδεϊπραδηΐι" 4, 3, 1, οἴϑβὶ 
αὐτιιπηητι6 νΟΟΔ Ὁ]. ῬΓΟΤΏΙΒΟΙΙΘ Ἐ|Β11Ὁ- 
Ραΐαγ Ὁ Ζ]δηο Υ. Ἡ. 12, 64, υὶ ν. 
ῬουῖΖοη., Π181] τατηθη Πὶς ἐπ δυαθπάμτα 
νοῦ. Πγ]8 μοΥτη πη. 18 ατιδ 
οὐϊατη 8110] σοηξα Πα] ποίαν! ῬΕΓΊΖ. 
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ἀπῇ τὸ εὐμισητότατον' τὸ γὰρ ψευδόμενον φαίνεσθαι εὖ 
ζ΄ 

ἴσθι ὅτι καὶ τοῦ συγγνώμης τινὸς τυγχάνειν ἐμποδὼν μά- 
λιστα ἀνθρώποις γίγνεται: ἔπειτα δ᾽, ἔφη, συνίσασι μέν 

ε ω ς “- Ὁ Δ “ 3) 

σοι καὶ οἱ παῖδες καὶ αἱ γυναῖκες αὗται πάντα ὅσα ἔπραξας, 
᾿΄ 5 , ε ἥ Ἂ ἃ 5 Ξ ͵ 57 

καὶ ᾿Αρμενίων οἱ παρόντες" ἢν δὲ αἰσθανωνταί σε ἄλλα 
ὃ ἣ , “- , 

ἢ τὰ γενόμενα λέγοντα, νομιοῦσί σε καὶ αὐτὸν καταδι- 
π “ ψ, ἌΡ» ω Ὁ ΧΝ “ 

κάζειν σεαυτοῦ πάντα τὰ ἔσχατα παθεῖν, ἣν ἐγὼ τἀληθῆ πύ- 
3 3 ᾿ς 3, 5 “- “ Υ͂ “-“ 

θωμαι. ᾿Αλλ᾽ ἐρώτα, ἔφη, ὦ Κῦρε, ὃ τι βούλει, ὡς τἀληθῆ 
» “- ν᾽ σ΄ ΩΝ 7, “ , ,, 

τἸοέἐροῦντος" τούτου ἕνεκα καὶ γενέσθω ὁ τι βούλεται. Λέγε [6] 
Ἕ ΒΩ “4 ᾽ὔ 9 ͵] ἴω “- ΄ 

δὴ μοι, ἔφη, ἐπολέμησάς ποτε ᾿Αστυάγει τῷ τῆς ἐμῆς 
Ἂ οἾ Ν σ- “ἤ Ἂ 3 ε “7, 

μητρὸς πατρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις Μήδοις ; Εγωγ᾽, ἐφη. 
3 ᾽ ἴων ΄ , 

Κρατηθεὶς δ᾽ ὑπ᾽ «αὐτοῦ συνωμολόογησας δασμὸν οἴσειν 
“4 “ ’, 3. τ ν ᾿ 

καὶ συστρατεύσεσθαι ὅποι ἐπαγγέλλοι καὶ ἐρύματα μὴ 
“ 53 -: Ξ 3 ᾿ χε τ» Ὁ) κ κ 
ἕξειν; Ἦν ταῦτα. Νῦν οὖν διὰ τί οὔτε τὸν δασμὸν 
» .ν 3 Α, ’ὔ’ 37 5 7 4 δ ’ 

ἀπῆγες οὔτε τὸ στράτευμα ἔπεμπες, ἐτείχιζές τε τὰ ἐρύ- 
3 7 5 Ἁ Ν ΄’ 5.7 53 

ματα; Ἐλευθερίας ἐπεθύμουν: καλὸν γάρ μοι ἐδόκει εἶναι 
Ν ἄν 3 Υ͂ 53 Ν ἈΝ » , 

καὶ αὑτὸν ἐλεύθερον εἰναι καὶ παισὶν ἐλευθεριαν καταλι- 

1 πεῖν. Καὶ γάρ ἐστιν, ἔφη ὁ Κῦρος, καλὸν μάχεσθαι, 
ὅπως μήποτέ τις δοῦλος μέλλοι γενήσεσθαι" ἣν δὲ δὴ 
πολέμῳ κρατηθεὶς ἢ καὶ ἄλλον τινὰ τρόπον δουλωθεὶς 
5 ΄σ“΄ ᾿ ’ ἴω ΕΘ ΄“- 

ἐπιχειρῶν τις φαίνηται τοὺς δεσπότας ἀποστερεῖν ἑαυτοῦ, 
σ᾽ ΑἉ “- ἔ [2 Ἃς 3) Ν Ἁ 

τοῦτον σὺ πρῶτος πότερον ὡς ἀγαθὸν ἀνδρα καὶ καλὰ 
Ἅ “ δ “ Ἃ ΄ ΄, 

πράττοντα τιμᾷς ἢ ὡς ἀδικοῦντα, ἢν λάβῃς, κολάζεις ; 
12 κολάζω, ἔφη" οὐ γὰρ ἐᾷς σὺ ψεύδεσθαι. Λέγε δὴ σαφῶς, [7] 

ὅτι (.. 5. ν.Υ. τοῦ] τοῖς, αὖ νΙἀοίαν, Π).. ΡΥ. Ἰάοηα6 ἐμποδῶν. ΗἸἰς τηρ.. 

᾿γν παρόντες αρ ἴῃ Τ8. Ο,, 41 ΡΥ. ἔογῦ ερ. αἰσθάνονται 10. 
ΘΟΥΤ. Θἰ]δ 1 1ἢ αι, αὖ ΒΈΡΘΙ ὦ, αυοα ] ἴῃ Ἰαγα, ογαβιὺ [οτῖ. ο (ἃ. 5018. σαυ- 
τοῦ 10. ἢν] ἢν μὴ σ. εἱ ααὶ μὴ Ῥυποί!8 ποῦδί ΤΠ... αὖ 41] Θχίρθμηο νϑῦβαὶ 
411ὰ τῇ. δα 10. ἢ μὴ Α. εἵνεκα Α.α. καὶ οτη. Ὦ. 1ο. τῆς] τε 
Κα. συστρατεύσεσθαι ϑίορμδαηιι. συστρατεύσασθαι Ἀ.α. συστρατεύ- 

εσθαι Ὦ. ὅποι] ΓΛΌΥ] ὅπου. ἐπαγγέλοι 1). οὔτε] οὐδὲ Ὁ. ἀπή- 
γαγες Ὁ. τὸ οὔ. Ὁ. ἀπέπεμπες Α.],.. ἀπέμπεπες α. ἐρύματα] 
καὶ ὃς ἔφη δα. 6. τηρ΄. ΓΤ. δοκεῖ 10. καὶ-- εἶναι οτα. Ὁ. ὅσον 
γλυκὺ ἡ ἐλευθερία τηρ. α. ΤΥ δὴ ἢ πολέμῳ Τ᾿ σύριγ ῦ: τρόπον 
τινὰ Α. πρῶτος] εἰπὲ Δα. ἃ. τηρ.Υ. τιμήσαις Ἀ.Ε. ἣν λάβης] 
εν ἐαθυς (. ΘσΟΥΓ.», 41] ΡΓ. ΡῬΓΙῸ ἀηβάνουδὲ αἰϊαα απϊα (Βραίϊαπι σαρογεῦ λαβὼν) 
ΑὈυϊί, 

9. σε καὶ αὐτὸν] ΡΙαΐο ῬῃεράομΒ βαβία]]} ΘΕ τη 8,.3ιν»ϑυς. ΟΟῊΣ δ 
66: ᾿Εμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ. οἴ 5.7. Στρατεύειν ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι. 
ννῖ τί μοι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης. στ. 5. 2, ὃ: Συνεστρατεύοντο ὅποι 
5ΟΗΝ. ἡγοῦντο. 

1οΟ. ὅποι] ὅπου ΡΙῸ 1Π|0 Θρροβιθαμη 11. πρῶτος] Υ. δα 1,2, 18. 



1924. 

Ἃ 7ἷ ᾿ 

ἐφη ὁ ὁ Κῦρος, καθ᾽ ἐν ἕκαστον" ἢν ἄρχων τις τύχῃ σοι 
Ο 2) 

καὶ ἁμάρτῃ, πότερον ἐᾷς ἄρχειν ἢ ἄλλον καθίστης ἀντ᾽ 
3 ω “ “ὃ Ζ' 

αὐτοῦ; ᾿Αλλον καθίστημι. Τί δὲ, ἣν χρήματα πολλὰ 
ἊΨ 9“ “ ἊἋ ,ὔ σ΄“ » σ΄ ΒΕ. ἃ 

ἐχῇ: ἐᾷς πλουτεῖν ἢ πένητα ποιεῖς; Αφαιροῦμαι, ἐφη, ἃ 
ὃ 4 ΄, ΕΝ ἃ Ἂν ΄ 

ἂν ἔχων τυγχάνῃ. Ἦν δὲ καὶ πρὸς πολεμίους γιγνώ- 
» Ἁ ᾽, “κ᾿ » 

σκῃς αὐτὸν ἀφιστάμενον, τί ποιεῖς ; Ἱζατακαίνω, ἔφη" τί 
Ἀ σ΄ 3 Ἕ [ο 7] 3 ΄ι ΄' Δ 

γὰρ δεῖ ἐλεγχθέντα οτι ψεύδομαι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ 
13 τἀληθῆ λέγοντα: Σ ἔνθα δὴ ὁ μὲν παῖς αὐτοῦ ὡς ἤκουσε [8] 

ταῦτα, περιεσπάσατο τὴν τιάραν καὶ τοὺς πέπλους κατερ- 
ρήξατο, αἱ δὲ γυναῖκες ἀναβοήσασαι ἐδρύπτοντο, ὡς οἶχο- 

,ὔ σι Ἁ , ΄ “- 5, 

μένου τοῦ πατρὸς καὶ ἀπολωλότων πάντων σφῶν ἤδη. 
καὶ ὁ Κῦρος σιωπῆσαι κελεύσας εἶπεν, Ἐΐεν: τὰ μὲν δὴ 

ν , ΞΞ 3» ΄, εἰ πεν ἐκ ι 7 7, 3 
σὰ δίκαια ταῦτα, ὦ ᾿Αρμένιε' ἡμῖν δὲ τί συμβουλεύεις ἐκ 

΄ “- « Ν Χ 7, » “ 7 , 

τούτων ποιεῖν ; ὁ μὲν δὴ ᾿Αρμένιος ἀπορῶν ἐσιώπα πότερα 
’ -“ ΄ Χ “Δ 

συμβουλεύοι τῷ Κύρῳ κατακαίνειν αὑτὸν ἢ τἀναντία δι- 
Ἁ ΩΣ 3 ἵ 5) " - « Χ - » “- ΄ 

14 δάσκοι οὐρα αυτος ἐφὴη ποιεῖν. ὁ δὲ παις αὐτου Τιχράνης 

ἐπήρετο τὸν Κῦρον, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Κῦρε, ἐπεὶ ὁ πατὴρ 

ἀποροῦντι ἔοικεν, ἢ συμβουλεύσω περὶ αὐτοῦ ἃ οἶμαί σοι 
βέλτιστα εἶναι; καὶ ὁ Κῦρος, ἢσθημένος, ὅτε συνεθήρα 
αὐτῷ ὁ Τιγράνης, σοφιστήν τινα αὐτῷ συνόντα καὶ θαυ- 
μαζύμενον ὑ ὑπὸ τοῦ Τιγράνου, πάνυ ἐπεθύμει αὐτοῦ ἀκοῦ- 
σαι ὃ τι ποτ᾽ ἐροίη" καὶ προθύμως ἐκέλευσε λέγειν ὅ τι 
γιγνώσκοι. 

ἪἜ Χ , 5 ε Η᾿ ’ » Ν » “- Ν 

γω τοίνυν, ἐεφη ὁ Τιγράνης, εἰ μεν ἄγασαι τοῦ πατρος [9] 

ΧΕΝΟΒΗΘΝΤΊΙΘΕΙΝΕΙΣ ΟὟΠῚ 

ε 

12. κῦρος] ὧδε 44. (. 5. ν.}. ἃ ἂν] ἂν 10., ἐονίαββθ Ρ1Ὸ ἄν. αὐτὸν 
γιγνώσκῃς 1}. κατακαίνω] ἀναιρῶ τηρ. ΓΑ. εδῇ. τη. ἔφη οἴη. Ὦ. δὴ] 
δεῖ {τ᾽ ᾿εν ἘΓῪ: 13. ἐνταῦθα 1). κατερήξατο Α. ἐδρύπτοντο 
ἐκόπτοντο τηρ. δὴν 684. τῆ. σπσάντων 1). 5. ν. 8]. τη. (ἁ. τηρ.Υ. εἶπεν) πάλιν 
εἶπεν 1). ταῦτα ΟΤ. ἴς ἐσιώπα ἀπορῶν 1).1],. 5.ν. συμβουλεύει 
Α.Ὁ. ρυ. κατακαίειν Ο. ΡΥ.» ν 8.Υ. ἃ]. τΏ. αὐτὸν Α.(α.. ἑαυτὸν ἢ. 14. ὦ 
κῦρε ἔφη 10. ἢ Δ. οἴομαι Α.α. σοι] σε ἷ,. Ῥχ.; ΘΟ. ΒΞ 2 ΕῚ πὰ. 
οἱ [οχγΐαββθ (., 4] οὐ 1ῃ Τ88. 8.0. ἐπεθύμῃ ΠΟΥ. 5. Υ. ἃ]. τι. Ὠ. 

ὁ παῖς) ϑΑθ ΓΒ. 
ταῦτα] ἰοὺ ἔπ 7μγὸ αὐὐογϑιι8 αἰϊαιηι 

μέογῖδ, 56 τέα αἰ αἰΐο δἐαΐιογο, ἔι 71ι5-- 
ἐμηι ριίαδ. ΒΟῊΝ, 

12. καὶ τοὺς πέπλους κατερρήξατο!] 
Ῥο]]υχ 7 7, 50: Ξ. καὶ ἀνδρεῖον. οἴεται 
φόρημα εἶναι τὸν πέπλον᾽ τὸν γὰρ ᾿Αρ- 
μένιον ἔφη κατασχίσασθαι (516) τοὺς 
πέπλους, εἰ μὴ ἄρα ὅτι οἱ βάρβαροι καὶ 
ταῖς θηλυπρεπεστέραις τῶν ἐσθήτων 
ἔχαιρον. Ἐδοίϊι5 ἀοίθηαπγ ἀδι Ροο- 
ἴάσατη ΑὉΠΙοονατη, φαστη ᾿ΓΤΑΡΊΟΙ αθο- 
48 ἦ ΥἹΓ]} οὐ Ῥ] υσΆ]οη 6. πηΪτι5 
ἀπ !ούτι αἸΧοΥΙηΐ. 

14. σοφιστὴν] 1)6 απο Ἰηἴτα 48 8. 
ἐροίη) Ηϊπο, πὖ ἀηϊπηδανογε [Ὁ] Πη8]. 

δ. δόρῃ. (Βα. Τ. 5.38. Εὐγίαι ΜΥ: 
470. 30: ᾿Εροίη ὡς περιπατοίη. 1 ΑΌΔΠΙ 
ΘΧΘΙΉΡ]α ν. ρα Ἰπίουργθῖοβ “ΠΠοιη δ 
Ρ. 2360. 



τ} ΠΕΤΟΚΟΙΙ 1925 

ἢ ὅσα βεβούλευται ἢ ὅσα πέπραχε, πάνυ σοι συμβουλεύω 

τοῦτον μιμεῖσθαι" εἰ μέντοι σοι δοκεῖ πάντα ἡμαρτηκέναι, 

συμβουλεύω τοῦτον μὴ μιμεῖσθαι. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
τὰ δίκαια ποιῶν ἥκιστ᾽ ἂν τὸν ἁμαρτάνοντα μιμοίμην. 
Ἔστιν, ἔφη, ταῦτα. Κολαστέον ἄρ᾽ ἂν εἴη κατά γε τὸν 
σὸν λόγον τὸν πατέρα, εἴπερ τὸν ἀδικοῦντα δίκαιον κολά- 
ζειν. Πότερα δ᾽ ἡγεῖ, ὦ Κῦρε, ἄμεινον εἶναι σὺν τῷ σῷ 
Η ἀν , - τ ᾿ ἥν δὰ " » 
ἀγαθῷ τας τιμωρίας ποιείσθαι ἢ συν τῇ σῇ ζημίᾳ; Ὁμαυ- 

τότον, ἐφη; οὕτω Ὑ ἄν τιμωροίμην. ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ 
Τιγράνης, μεγάλα γ᾽ ἂν ζημιοῖο, εἰ τοὺς σεαυτοῦ κατα- 
καίνοις τότε ὁπότε σοι πλείστου ἄξιοι εἶεν κεκτῆσθαι. Πῶς 
δ᾽ ἂν, ἔφη ὁ ὁ Κῦρος, τότε πλείστου ἄξιοι γίγνοιντο ἄνθρω- 
ποι ὁπότε ἀδικοῦντες ἁλίσκοιντο : : Εἰ τότε, οἶμαι; σώ- 
φρονες γίγνοιντο. δοκεῖ γάρ μοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν, 
ἄνευ μὲν σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν ὄφελος 
εἶναι" τί γὰρ ἄν, ἔφη. χρήσαιτ᾽ ἄν τις ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ 
μὴ σώφρονι, τί δ᾽ ἱππικῷ, τί δὲ πλουσίῳ, τί δὲ δυνάστῃ 
ἐν πόλει; σὺν δὲ σωφροσύνῃ καὶ φίλος πᾶς χρήσιμος καὶ 

τ)θεράπων πᾶς ἀγαθός. Τοῦτ᾽ οὖν, ἔφη, λέγεις ὡς καὶ ὁ [το] 
σὸς πατὴρ ἐν τῇδε. τῇ μιᾷ ἡμέρᾳ ἐξ ἄφρονος σώφρων 
γεγένηται : ; Πάνυ μὲν οὖν, ἐφη. Πάθημα ἀ ἄρα τῆς ψυχῆς 
σὺ λέγεις εἶναι τὴν σωφροσύνην, ὥσπερ λύπην, οὐ μά- 

θημα' οὐ γὰρ ἂν δήπου, εἴγε φρόνιμον δεῖ γενέσθαι τὸν 
μέλλοντα σώφρονα ἔσεσθαι, παραχρῆμα ἐξ ἄφρονος σώ- 

18 ῴρων ἄν τις γένοιτο. Τί δ᾽ » ἔφη, ὡ Κῦρε, οὔπω ἤσθου 
καὶ ἕνα ἄνδρα δι᾿ Ὁ ΒΆΝ, μὲν ἐπιχειροῦντα κρείττονι 
ἑαυτοῦ μάχεσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἡττηθῇ, εὐθὺς πεπαυμένον τῆς 

15. συμβουλεύσω Ἀ.Ὁ. εἰ---μιμεῖσθαι οἴη. ἃ. Πη0’. ΠΏ. ῬΕΟΘΏ ΙΒΒΙΠηᾶ εαὰ. 
Β. α. Ἐδάθιῃ ΟΠ1. 1.., 4] ρμοϑβύ πέπραχε Ττηρ΄. ἃ]. Ιη. τοῦ δοκεῖν πάντα ἡμαρτη- 
κέναι. μέντοι Ἐ.., αὶ Ὦδθς ἴῃ τηρ., Η.Μ. μέντι ". αι: συμβουλεύσω πη: 
οὐ συμβουλεύω σοι αὐτὸν μ-τηρ. Β. σ. σοι αὐτὸν μὴ μ. ΑἸΑ. σὸν οἴχῃ. Α.α. 
ἀν Α. "ὦ ἐμαυτὸν ὁ ἄρα 86α. Ὁ. τύ. ἀλλὰ] σὺ «αα. ἃ. 5.ν.τ. γ᾽ ἂν] 
κἄν Α σεαυτοῦ ] ἑ ἑαυτοῦ σοΥΥ, 5.ν. Ὁ. τότε οἵη. σ. εἶεν---ἄξιοι α. 
τηρ΄. Τ΄ δ᾽ ἂν] δ᾽ Ὁ. ἄνθρωποι] οἱ ἄνθρωποι Ρ. γίγνοιτο Ἂς οὐδε- 
νὸς ". ῬΥ. ἰσχυρῷ ἐχυρῷ, αὖ νιάφίατν, Ὁ. ἢ οὐχ. Ὁ. τί δ᾽ ΒΙΣ Α΄: 
μηδ ἰ πεν ἢ ΡΓῸ δϊ5 Ὁ. 17. σώφρων] σω ἴῃ Ἰἰΐατα, 4118 ΔΙ δοΙΌ οἴ πα ν ἴῃ 

“να ς σοι λέγεις τῆς ψυχῆς }. λύγην Α. παραχρῆμα ΟΤη. 
Α.Ὁ. πιρ. ΓΤ. ἄν τις] τις ἂν Ὁ. 18. ἀφροσύνης 1) 

πάθημα---οὐ μάθημα] Οοηΐ. (ὐοτη- 5. 18, δαα!ζατη, ΒΕ 6 η85 ἐξ ἄφρονος ἴῃ 
ΤΩΘ. Ἱ, 2.10, 8. ἐξαίφνης ταπαπά τη ἔογεῦ. Φρόνιμον 

παραχρῆμα 5ὶ τοοίς ἀοορὺ Α.Ο, οἴ οχ δαΐθιῃ ἰθρΡΟΥΘ ΠοΥῚ ραϊαῦ ΧΕΠοΡρΠοη. 



1260 ΧΕΝΟΡΗΘΝΨΙΒΈΝΕΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

χ -- » 7, ᾽ Ε “ὕ ε" 
πρὸς τοῦτον ἀφροσύνης : πολιν ὃ, εφη, οὕπω εορακας 
ἀντιταττομένην “πρὸς πόλιν ἑτέραν, ἧς ἐπειδὰν ἡττηθῇ, 
παραχρῆμα ταύτῃ ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι πείθεσθαι ἐθέλει ; 

το Ποίαν δ᾽, ἐφη ὁ Κῦρος, καὶ σὺ τοῦ “πατρὸς ἧτταν λέγων 11] 
ᾺἋ 

οὕτως ἰσχυρίζει σεσωφρονίσθαι αὐτόν; "Ἣν νὴ Δί᾽, ἔφη, 
σύνοιδεν ἑαυτῷ ἐλευθερίας μὲν ἐπιθυμήσας, δοῦλος δ᾽ ὡς 

» Ψ ἢ Ἃ Ἁ 5. “ ω Ἂ τῇ 

οὐδεπώποτε γενόμενος, ἃ δὲ φήθη χρῆναι λαθεῖν ἢ φθάσαι 
Ἂ ΄, εν 7, « Ν Ζ 

ἢ ἀποβιάσασθαι, οὐδὲν τούτων ἱκανὸς γενόμενος διαπρά- 
Χ Ἂ ΤΣ » - 7 5 “ 3. ΠΝ 

ξασθαι. σὲ δὲ οἶδεν, ἐπεὶ ἐβουλήθης ἐξαπατῆσαι αὐτὸν, 
Ο 7 “ 3, Ν ᾿ 

οὕτως ἐξαπατήσαντα ὥσπερ ἄν τις τυφλοὺς καὶ κωφοὺς 
« ἴω ΄- Χ ὡ 

καὶ μηδ᾽ ὁτιοῦν φρονοῦντας ἐξαπατήσειεν" ἃ δὲ φήθης 
λαθεῖν Χρῆναι, οὕτω σὲ οἶδε λαθόντα ὦστε ἃ ἐνόμεζεξ 
ἑαυτῷ ἐχυρὰ χωρία ἀποκεῖσθαι, σὺ εἱρκτὰς ταῦτα ἔλαθες 
προκατασκευάσας" τάχει δὲ τοσοῦτον περιεγένου αὐτοῦ 
ὥστε πρόσωθεν ἔφθασας ἐλθὼν σὺν πολλῷ στόλῳ πρὶν 

“οτοῦτον "τὴν παρ᾽ ἑαυτῷ δύναμιν ἀθροίσασθαι. Ἔπειτα 
δοκεῖ σοι, ἐφη ὁ ἹΩρᾶν, καὶ ἡ τοιαύτη ἧττα σωφρονίζειν 
« Χ 3 ᾽ ΄ Ν “- ΒΕ ς “- 

ἱκανὴ εἰναι ἀνθρώπους, τὸ γνῶναι ἄλλους εαυτῶν βελ- 
ψ “7, ΄, “- 5,7, ς ΄ Δ 

τίονας ὄντας ; [Ϊολὺ γε μᾶλλον, ἐφη ὁ Γιγράνης, ἢ ὅταν 
’, ς “ ς Ν Ν » , 2, σ 

μάχη τις ἡττηθῆ. ὁ μὲν γὰρ ἰσχύι κρατηθεὶς ἔστιν ὅτε 
“7 7 3 ΄σ ἣ ΄ [ ΄σ- 

ῳηθη σωμασκῆσας ἀναμαχείσθαι: καὶ πόλεις γε ἁλοῦσαι 

[12] 

πρὸ τούτου 1). ΡΥ. πόλιν] πάλιν 1). (α. σΟΥΥ. 
αποα ὦ ἴῃ }). [ουἴαβϑε ἐ  ο α Ὁ. ἀντιτ.] πόλιν ἀντιτ. ἢ). .α. 
ΟΟΥΥ. ἧς] ἥτις [).(.. σοΥΥ. θέλει 1). 10. ποίαν] ν ἴῃ 1, . 
ἰσχυρίζει δοπηοιάογαβ. ἰσχυρίζεις Α. οὐ 4] η 5. ν. τ. ἃ. ἐσχυρίζη 1). ΡΥ. ἰσχυ- 
ρίζης 1). σοΥγ. Π. σεσωφρονῆσθαι ἴσ. ἣν νὴ δί ) ἐν ἣν ἡ, Βὰ0- 
Ρ]εΐο ἰὴ τηρ. δί᾽, 1). αὐτῷ σύνοιδεν 1). οὐδέποτε α. ἢ δῃΐθ ἀποβιά- 
σασθαι α8α. Ο.}). οτα. Α. α. διατάξασθαι Α.(α. οοΥΓ. 8. ν.Υ. ἐπεὶ 
ἃ μὲν ΤῸ ἀν 8. ἀν. α. ἐπεὶ ἃ 1,. φήθη (. ΡΥ. οὕτως Α.1). ἑαυτῷ 
αὐτῷ 1). ἰσχυρὰ α. σὺ εἱρκτὰς ταῦτα] σοὶ εἰρκτὰς ταῦτα Ἀ.Ε., ἴῃ 4ὰο 
Ρυποία 5 σοί. ταῦτα σὺ εἰρκτὰς αὐτῷ ἔλαθε Δ.α. πρόσ- 
ωθεν (Οὐ. πρόσωπον 1). πρόσθεν Ἀ.α. στόλῳ] στόλος ἃ. τηρ΄. ΓΤ. ᾿ἸΠΒίαΓ 
Ἰθιη τη ί18. 20. τὸ ποῦ ΤΠ) τὸ Ε΄)... ἄλλους] ἀλλήλους Δ... ροϑῦ 
ἑαυτῶν ΡΟΠΘΠΗ8, οὐ ἃ. ρῥχ.. αὖ νἸἀοὔαγ. ἑαυτοῦ ). πολύ γε] Ο. οτῃ. Α.α.Ὁ τ. 
τὸ σῶμα ἀσκήσας 1). σῶμ᾽ ἀσκήσας οἱ τὸ 5.ν.γ. ἃ. τὸ σῶμ᾽ ἀσκήσας 

ΤΡ ΤῚ ἑώρακας, Π5] 

10. λαθεῖν---ἀποβιάσασθαι] Ἡ. αγ. 
6, ΤῊ; οοηδα}}Ὁ Βε)φίιϑ: Φρόνιμος 
οὐυτῶ ἀπε 5 εστιν ὡὠς Οσα ΤΕ λαν- 

θάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιά- 
ζεσθαι ἐ ἐπιχειρεῖ, οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. 
[πᾶ ἢ βιάσασθαι ΘΟΠ]ΙΟΪαΒ ῬΓῸ ἀπο- 
᾿ πἰσουεθοι πὖ οϑύ ᾿η Α.ἃ., αυοα Ἰρϑαπὶ 

. , ᾽ , 

ΡΓΟθδη8 Ζοαηῖιβ φθάσαι ὡποβώδν ἀνθοι 
ΠΟΙ] προ αῖ, νουΐθηθ ργῆϊιβ οἷ οἱ 
αρογία, τ λαθεῖν ΘΧΡ]Ἰσαγοίτ" ν ΥὈ]5 σὲ 

δὲ οἶδεν---προκατασκευάσας, 8] ΘΓΙΙΠῚ 
ν 6118 τάχει δὲ---ἀθροίσασθαι. (ὐυ]ὰ8 
σΟΠΒΟΓΙΟΙΟΏΪΒ. ΘΧΘΙΏΡ]α ν, ἴῃ 68. 
ΘΙΘΡΠ ΔΗ]. 

2Ό. σωμασκήσας] ΒΌΡΓΥΑ, ἂν ἜΡΕΝΝΣ 
σωμασκεῖν αἸοῖτιτ, αὖ Οὐτησηΐ, ἢ; 8, 

τι. Ηἴπο σωμασκία 15). ππΠΠ 1 πΠπΠρ΄’ 
ΒΌΡΓΑα δα 2,35,8. 56ΗΝ, 

οὺς δ᾽ ἂν---ἡγήσωνται] Οὐοηξ, 1, ύ, 
21 866. 
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21 συμμάχους προσλαβοῦσαι οἴονται ἀναμαχέσασθαι ἀ ἄν" οὗς 
δ᾽ ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν ἡγήσωνται, τοὔτοις πολλάκις 
καὶ ἄνευ ἀνάγκης ἐθέλουσι πείθεσθαι. Σὺ, ἔφη, ἐ ἔοικας οὐκ 
οἴεσθαι τοὺς ὑβριστὰς γιγνώσκειν τοὺς ἑαυτῶν σωφῴρονε- 
στέρους, οὐδὲ τοὺς κλέπτας τοὺς μὴ κλέπτοντας; οὐδὲ τοὺς 
ψευδομένους τοὺς τἀληθῆ λέγοντας, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας 
τοὺς τὰ δίκαια ποιοῦντας" οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι καὶ νῦν ὁ 

γασὸς πατὴρ ἐψεύσατο καὶ οὐκέτ᾽ ἠμπέδου τὰς πρὸς ἡμᾶς 
συνθήκας, εἰδὼς ὅτι ἡμεῖς οὐδ᾽ ὁτιοῦν ὧν ᾿Αστυάγης συνέ- 
θετο παραβαίνομεν : ᾿Αλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ ταῦτα λέγω ὡς τὸ 
γνῶναι μόνον τοὺς βελτίονας ᾿σωφρονίζει ἄνευ τοῦ δίκην [13] 

διδόναι ὑπὸ τῶν βελτιόνων, ὥσπερ ὁ ἐμὸς πατὴρ νῦν δί- 
3 δωσιν. ᾿Αλλ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, ὅ γε σὸς πατὴρ, πέπονθε 

μὲν οὐδ᾽ ὁτιοῦν πω κακόν' φοβεῖταί γε μέντοι. εὖ οἶδ᾽ ὅτι 
μὴ πάντα τὰ ἔσχατα πάθῃ. ΟἾἶει οὖν τι; ἐφη ὁ Ο Τιγράνης, 
μᾶλλον καταδουλοῦσθαι ἀνθρώπους τοῦ ἰσχυροῦ φόβου; 
οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι οἱ μὲν τῷ ἰσχυροτάτῳ κολάσματι νομιζο- 
μένῳ σιδήρῳ παιόμενοι ὅμως ἐθέλουσι καὶ πάλιν μάχεσθαι 
τοῖς αὐτοῖς ; οὗς δ᾽ ἂν σφόδρα φοβηθῶσιν ἄνθρωποι, τού- 

24τοις οὐδὲ παραμυθουμένοις ἔ ἔτι ἀντιβλέπειν δύνανται ; Λέγεις [14] 
σὺ, ἔφη, ὡς ὁ φόβος τοῦ ἔργῳ κακοῦσθαι μᾶλλον κολάζει 
τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ σύγε οἶσθα ὅτι ἀληθῆ λέγω" ἐπί- 
στασαι γὰρ ὅτι οἱ μὲν φοβούμενοι μὴ φύγωσι πατρίδα καὶ 
οἱ μέλλοντες μάχεσθαι δεδιότες μὴ ἡττηθῶσιν ἀθύμως 

θέλουσιν ἃ.Ὁ. 
αὖ ΡΥ. τὰ τἀληθῆ [π1586 

οὐκέτ᾽ ἠμπέδου] 
ταῦτα] τοῦτο 1}. 

τινὰς ἃ. 5.ν.Τ. αὐτῶν Ὦ. ἡγήσονται 1). 
21. τἀληθὴ 1).Ἐ.Η. ἀληθὴ Α., 5εα ἴῃ τοὺς ᾿ἴα, ΘΟΥΤ., 
γιαρδίαν, (. ἐψεύσατο καὶ οὐκ 1). τηρ΄. 4]. τη. 
ΤΛΌΤῚ οὐκ ἐξημπέδου. ὍΣ περὶ φόβου Βῖο τηρ΄. α, 
σωφρονίζειν Β.α. 22. τι οὖν 10. οἶσθ᾽ οἶδ᾽ Α. παραμυ- 
θούμενοι Δ. οδ΄ σοΥ. 5.ν. α. παραμυθουμένων 1). 24. γε] γε ἔφη 
Ὁ. τρ.γ. μέλλοντες] μὲν μέλλοντες 19). ἀθύμως] ῥαθύμως 1). ρ 
Ῥιιηοίο ποΐδῃΒ. διάγωσιν 1). 

21. τἀληθῆ λέγοντας] (οηΐ. 2, 4. 31: 
4,1,0»12. 00] οοπίτατατη ψεύδεσθαι. 
δαὶ ἀληθῆ λέγειν, '. 4. τοοῖο Ἰπα 0816, 
πεν τ. Ὁ. 35. | 

οὐκ ἐξημπέδου ] αΥ θπη ΠΟ Δ]1ὰπα6 
ΘΟρΡΉΪ ΤΠ αυδτη 6Χ Ἠ ϑυο ἢ ο]ο888, 
ὉΠ1 ΘΟΠ ΤΑΤΙα, 5 σ ΠΟΘΙ ΡΟΠΙΛαΓ 
᾿Εξημπέδου (οοά. πη πέδου) ἔλυε ἔμ- 
πεδα, γϑοΐθ βαβίπ Οοθϑίαβ αυ. [μθοΐ. 
Ρ. 120, ὨΪδὶ φιοα οὐκέτι Βογ]ρβὶ} αοὰ 
οὐκέτ᾽ ογταΐ Βου! δοπάπτῃ, τὖ ἀρ 5ΓΟΡ. 

ΕἸ. ΡΟΪ. 3, Ρ- 800, οὐκ ἐξανέστησαν 
ῬΙῸ οὐκέτ᾽ ἀνέστησαν ΒΟυΙΡύπΠΊ ἴῃ γ6}- 
Ὁ15 ΑΧΊΟΘΗΙ Ῥ.367 Β. ΝΙβὶ ΓΙ] ῸΘ 
ΡΓροβίαΐ οὐκ ἠμπέδου, ἡυπτη οὐκ ἐξημ- 
πέδου ἴῃ Β. τΐῶ 510 ΒοιΙρίαχμῃ τὖῦ 46 ὈΓ. 
ΙΔ Π οὐκ πέδου ἰδηΐατη Δρραϊθαΐ, 
ἐξημ αὐΐοτῃ δηρτιδύθ 810 Ἰηβουθαμη 68- 
ἄδια, αἱ ν]ἀθἴαΓ, ΙΔ 11, ῬΙῸ ᾿0{ΘΓ]8 
2 Υ6] 3, οὖ δαΐ μ ἴπροιϊῦ ΡΥ. δαΐ ἐνε, 
αὐοίε γαγϊαΐασ 8, 8, 2. 
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’ Α ς 7 Ἀ 7 Ν. ΄ , 

διάγουσι, καὶ οἱ πλέοντες μὴ ναυαγήσωσι, καὶ οἱ δουλείαν 
Ν Χ Υ Ὁ Χ “΄ ] 29. ὦ 

καὶ δεσμὸν φοβούμενοι, οὗτοι μὲν οὔτε σίτου οὔθ᾽ ὕπνου 
,ὔ ΄, Ν Ν 7, ᾿ νΨ Ν᾿ ΄ 

δύνανται λαγχάνειν διὰ τὸν φοβον᾽ οἱ δὲ ἤδη μὲν φυγάδες, 
2, 5. δ "ὦ 5᾽ Χ ͵ Μ σ“ ’ 

δὴ δ᾽ ἡττημένοι, ἤδη δὲ δουλεύοντες, ἐστιν ὅτε δυνανται 
ἵν “- “ 5 ΄ ΠῚ 7 ν ἕ ΒΕ 

25 καὶ μᾶλλον τῶν εὐδαιμόνων ἐσθίειν τε καὶ καθεύδειν. ἐτι 
Ἂ 7, 3 ΄“ - Υ ε , 32) 

δὲ φανερώτερον καὶ ἐν τοῖσδε οἷον φόρημα ὁ φόβος" ἔνιοι 
᾿ , Χ ’ ΡῚ 7 [4 

γὰρ φοβούμενοι μὴ ληῴθεντες ἀποθάνωσι προαποθνη- 
Ν ΄“ Υ Ἁ ε ΄“- ἙῬ εἰ « 39 

σκουσιν ὑπὸ τοῦ φόβου, οἱ μὲν ῥιπτοῦντες ἑανυοους, οἱ ὃ 
3 7 ε » » ΄ γ ᾽ “ 

ἀπαγχόμενοι, οἱ δ᾽ ἀποσφαττομενοι. οὕτω πάντων τῶν 
΄ι 7]  ό } Ν ις ἈΝ ΟῚ 

δεινῶν φόβος μάλιστα καταπλήττει τὰς ψυχάς. τὸν ὃ 
ἐμὸν πατέρα, ἐφη, νῦν πῶς δοκεῖς διακεῖσθαι τὴν ψυχὴν, 
ὃς οὐ μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ καὶ περὶ ἐμοῦ καὶ περὶ γυ- 

"ὁ ναικὸς καὶ περὶ πάντων τῶν τέκνων δουλείας φοβεῖται; καὶ 
ε σι 5 3 Ν ΄'. Ν 37 5ῸΧ 27 σ΄ 

ο Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλα νῦν μὲν ἐμοιγε οὐδεν ἀπιστον τοῦ- 
Ἂ ΄- ΄- ᾿ς ΄ι » ΄“ » Ἀ 

τον οὕτω διακεῖσθαι: δοκεῖ μέντοι μοι τοῦ αὐτοῦ ἀνδρὸς 
ἊΝ 5 ΄- » 7 7 ε “ 

εἶναι εὐτυχοῦντα ἐξυβρίσαι καὶ πταίσαντα ταχὺ πτῆξαι, 
Ν 5» , , 5 ᾿ ἴω ͵7 “- 

καὶ ἀνεθεντα γε πάλιν αὖ μεγα φρονῆσαι καὶ πάλιν αὖ 
" 5 . Ν 7» 7) "ΠῚ “ 

χη πράγματα παρέχειν. Αλλα ναὶ μα Δί, ἐφη. ὦ Κῦρε, 
σ » ᾽ ΄- 

ἔχει μὲν προφάσεις τὰ ἡμέτερα ἁμαρτήματα ὥστ ἀπιστεῖν 
ἡμῖν. ἔξεστι δέ σοι καὶ φρούρια ἐντειχίζειν καὶ τὰ ἐχυρὰ 
κατέχειν καὶ ἄλλο ὅ τι ἂν βούλῃ πιστὸν λαμβάνειν. καὶ 

μέντοι; ἐφη, ἡμᾶς μὲν ἕξεις, οὐδέν τι τούτοις μέγα λυπου- 
» 

μένους" μεμνησόμεθα γὰρ ὅτι ἡμεῖς αὐτῶν αἴτιοί ἐσμεν" εἰ 
δέ τινι τῶν ἀναμαρτήτων παραδοὺς τὴν ἀρχὴν ἀπιστῶν 

» ΄- ΄“- Ὡ“ Χ “ ΚΟ ͵7 “ 3 7] 

αὐτοῖς φανεῖ, ὅρα μὴ ἅμα τε εὖ ποιήσεις καὶ ἅμα οὐ φίλον 

ὁασ μον 1). ὉΟΥΤ. Βιν. 5.5.0. ΝΥ. λαγχάνειν] τυγχάνειν (Ε. 8. ν. Γ΄ ὅτε] 
ὅταν 10. καὶ μᾶλλον] μᾶλλον Α.ἃ. 25. δὲ ρΡοβύ φαν. 10. 
ἔνιοι γὰρ] ἔνιοι δὲ Α. ὑπὸ τοῦ φόβου πρ. α. φόβος] ὁ φόβος 10. 
διακεῖσθαι] αἰκίζεσθαι 1). ΔἸ ΓΘΤτιΠη ἃ]. τη. τηρ΄. περὶ γυναικὸς] γυναικὸς 10. 
26. τοῦτον οὕτως Α. οὕτω δκώλι }.. τούτων Ε. ργ. εὐτυχοῦντα] 
καὶ εὐτυχοῦντα Τ) τθ χι εὐτυχοντα δὲ Β. πτήξαντα ΔΑ... σοΟΥΓ. 
ἩΠΎ. “μέγ γα πὰ τς καὶ πάλιν αὖ οτη. Ἀ.(. τηρ΄. ΓΤ. παρασχεῖν 10. 
27. ὥστ᾽] ὥστ᾽ ἂν Α.Ὁ. βούλει Α.α. τούτοις] υ 5.γ.γΥ. ἃ. μετα- 
λυπ. (. ΟΟΥ̓Τ. 8... Τ΄ παραδοὺς Ἰ᾿. παρεδίδους Ἀ.0.ῬῈ. παραδιδοὺς .»6. 
ΟΟΥΤ. ἀπιστῶ. Α. - 864 ος 8.ν. οἵ Β. τηρ. ὧν. ἀπιστῶν (α. ΘΠΟΥΓ. ἄπιστος ΡΓ. 
ἄπιστος Τ,. ΡΓ., ἀπιστῶν (ΟΥΓ., ὈΐοΓ]ιΙΘ ΘΓΑΒΪΒ Ἁ]Πατιοῦ ᾿ς06γ18 ροϑῦ πος. 
αὐτὸς 1).Ὁ. 5. ν.Ὑ. 1. ΡΓ., 4] τηἴτα ν. Τ. οἷς, τὴρ΄ ΤΥ. αὐτῷ. φανεῖ. 1). φανεὶς 
Α. οὖ, αὐ νἹἀούαγ, Οὐ. ΡΥ.» 411 σοΥτ. φανῆ, υἱ 10). 85. ν. ποιήσεις ἴὼ.1,. 
ποιήσῃς Α.}).α. 

25 φόβος μάλιστα καταπλήττει) 27. οὐ φίλον] Οοηξ. (ὐοπηπηθηΐ. 2, ύ, 
(οπῖ, Ὁ1ο Οὔγγβ, Οζαῖ, ὅ, νοὶ ἘΡ. πὸ ὉΒΌΝ; 
212 5. 
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ἕῳ: ἢ » 3 53 ΄ "ἘΚ, ’ Χ 

νομιοῦσί σε" εἰ δ᾽ αὖ φυλαττόμενος τὸ ἀπεχθάνεσθαι μὴ 
Ἷ 5 ΄- Ν ΄“- Ἅ ε 7] “ ἣΈ 5 ω 

ἐπιθήσεις αὐτοῖς ζυγὰ τοῦ μὴ ὑβρίσαι, ὁρα μὴ ἐκείνους 
αὖ δεήσει. σε σωφρονίζειν ἔ ἐτι μᾶλλον ἢ ἡμᾶς νῦν ἐδέησεν. 

ο8᾽᾿ Αλλὰ ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ἔφη: τοιούτοις μὲν ἔγωγε ὑπηρέ- [τ6] 
ταις, οὗς εἰδείην ἀνάγκῃ ὑπηρετοῦντας, ἀηδῶς ἂν μοι δοκῶ 

ὰ Ν ΄ 7 “ ᾽ , Ν , 
χρῆσθαι" οὺς δὲ γιγνώσκειν δοκοίην ὅτι εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ 
τῇ ἐμῇ τὸ δέον συλλαμβάνοιεν, τούτους ἂν μοι δοκῶ καὶ 
ἁμαρτάνοντας, ῥᾷον φέρειν ἢ τοὺς μισοῦντας μὲν, ἔκπλεω 
δὲ πάντα ἀνάγκῃ διαπονουμένους. καὶ ὁ Τιχράνης εἶπε 

Ν, “ 7 ᾿ ᾿ 7] “ ΄ , 

πρὸς ταῦτα, Φιλίαν δὲ παρὰ τίνων ἂν ποτε λάβοις τοσαυ- 
τὴν ὅσην. σοι παρ᾽ ἡμῶν ἔξεστι κτήσασθαι νῦν ; Ἰ]αρ᾽ 
ἐκείνων, οἶμαι, ἐφη, παρὰ τῶν μηδέποτε πολεμίων γεγενη- 
μένων, εἰ ἐθέλοιμι ἐὐεργετεῖν αὐτοὺς ὥσπερ σὺ νῦν με 

29 κελεύεις εὐεργετεῖν ὑμᾶς. Ἦ καὶ δύναιο ἃ ἂν, ἐφη.: ὡ Κῦρε, τὰ] 

ἐν τῷ παρόντι νῦν εὑρεῖν ὅτῳ ἂν χαρίσαιο ὅσαπερ τῷ ἐμῷ 
πατρί: αὐτίκα, ἔφη, ἣν τινα ἐᾷς ζῆν τῶν σε μηδὲν ἤδικη- 

’ὔ 

κότων, τίνα σοι τούτου χάριν οἴει αὐτὸν εἴσεσθαι : τισί δ 
ἣν αὐτοῦ τέκνα καὶ γυναῖκα μὴ ἀφαιρῇ, τίς σε τούτου 
ἕνεκα φιλή ἄλλον ἢ ὁ ζ “τῷ ἃ φιλησει μᾶλλον ἢ ὁ νομίζων προσήκειν αὐτῷ αφαι- 

ων Χ "9 , 7, 5 ἈΠ ὦ 5 “ 
ρεθῆναι; τὴν δ᾽ ᾿Αρμενίων βασιλείαν εἰ μὴ ἕξει, οἶσθα 

352 “κ“. Υ' “. ΔῬ ε ΄σι 5 ι 

τινα, ἐφη, νῦν λυπούμενον μᾶλλον ἢ ἡμᾶς ; οὐκοῦν καὶ 
“,᾿ 9 327 δὴλ ΄ « λ λ , ΕῚ Ἁ 

τοῦτ΄, ἐφη, δῆλον ὅτι ὁ μάλιστα λυπούμενος εἰ μὴ βασι- 
Ἄ ΒΗ Ὄ Ν δ "ὔ ᾽, 

λεὺς εἴη, οὗτος καὶ λαβὼν τὴν μεγίστην ἂν σοι χάριν 
᾽ “ 4 , 2, ’, ω «ε ΄ 

8οεἰδείη. εἰ δέ τί σοι, ἐφη, μέλει καὶ τοῦ ὡς ἥκιστα τετα- 
4 ΄ “- ,ὔ Ἅ “ 2 " 

ραγμένα τάδε καταλιπεῖν, ὅταν ἀπίῃς, σκόπει, ἔφη, πο- 
δ 5) » », 5, Ν ΄, - 3 Υ 

τερον ἂν οἴει ἠρεμεστέρως ἔχειν τὰ ἐνθάδε καινῆς ἀρχομέ- 

νομιοῦσι 1). νομίσουσι Α.α. εἰ] οὐ ). ἐπιθήσεις (α. ΘΟΥΓ.» ὈΓ. [οτία556 
πὖ 1.. ἐπιθυμήσεις αὖ οτα. Ὦ. δεήσει δεήση Α.α. 28. ὑπηρέ- 

ταις] αἷς ἴῃ ΥΆ8. α. οὗς] οὖσι (α. πηρ΄. Τ. δοκῶ 85.ν.τ. ἃ. δοκοίην] 
ν»Βεν. ὦ. τούτοις 19. εἶπε οτῃ. Ὦ. εὐ 444. ἔφη ροβί δέ. λάβοις ἂν 
ποτε α. οἴομαι 10. μηδεπώποτε 1). νῦν με κελεύεις] με κελεύεις Β. 
νῦν κελεύεις με 1). νῦν με κελεύεις με νῦν 1... Εἰ με νῦν 8. ν. ΘΥΑΒα ΠῚ Ε. 
20. χάριν τούτου Ὁ. οἴσεσθαι 1). οοττ., α. ἢν] ἂν 1). ἀφέρῃς 10. εἴ 
ἢ ΒΌΡΟΥ ε. εἵνεκα ἃ. ὁ ;. 8.0. αὐτῷ Α.α. ἑαυτῷ Ὁ. νῦν οτη. 1). 
μᾶλλον] ἄλλον Α.Ὁ. ρζγ. τούτου Ὦ. ββασιλεὺς εἴη] βασιλεύσει Ὧι δ[ὃἃο τὴ] 
ἀρχὴν δα. Π.(. τηρ΄ τ.. τὴν ἀρχὴν 1". τηρ’. 8]. τη. 20. ἠρεμητέρως οἵ 
εὐτ ιν γ. 6. οχομένης] γενομένης Ὁ. 

28. συλλαμβάνοιεν ἃ ἀτηϊηϊου]δηΐι, χάριν οἶδα ὅτιμοιΚλεινίαν ἀναφαίνουσιν. 
δἀ]ανθηί. 5ΟΗΝ. Μα1]6 ἀρχὴν νΕ] τὴν ἀρχὴν Δαἀαϊ!αοταπί 

τὴν μεγίστην χάριν) (ΟξΙηθηΐ. 1, 2, ΘΟΥΓΘΟΐΟΥΘ5, 7] ΠΟ 1Πι6]Προγθηΐ λα- 
γ: Μὴ τὴν μεγίστην χάριν ἕξοι. σην. βὼν τοίουυὶ δὰ τὴν ᾿Αρμενίων βασι- 
4.12: Ἡμέρᾳ καὶ ἡλίῳ τὴν μεγίστην λείαν, φᾳοά ἔδο116 6χ 1110 ΒαΡΡΙοίατγ. 

Κκ 
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» “- Ἂ - 9 , ΄ 5 ΕΝ ,ὔ 

νης ἀρχῆς ἢ τῆς εἰωθυίας καταμενουσης" εἰ δέ τί σοι μέλει 
΄- ΄ε Ἁ ᾽ ΄ ΩΝ 5΄ “ 

καὶ τοῦ ὡς πλείστην στρατιὰν ἐξάγειν, τίν᾽ ἂν οἴει μᾶλλον 
΄ὔ ; ω ΄“- ’ὔ ἴω ͵7ὕ 

ἐξετάσαι ταύτην ὀρθῶς τοῦ πολλάκις αὐτῇ κεχρημένου : 
γᾳ Ἂ ΕΝ ΄-“ 7 ΄- 

εἰ δὲ καὶ χρημάτων δεήσει, τίνα ἂν ταῦτα νομίζεις κρεῖττον 
- ΄ 7 ΄ Ν 2, 

ἐκπορίσαι τοῦ καὶ εἰδότος καὶ ἔχοντος πάντα τὰ ὄντα; 
9 322 ΄᾿. 4 οἿ « ΄ι ᾿ Ν 

ὠγαθὲ, ἔφη, Κῦρε, φύλαξαι μὴ ἡμᾶς ἀποβαλὼν σαυτὸν 
7 7 Ἂ « Χ 5 7 ΄, « Ν 

ζημιώσῃς πλείω ἢ ὁ πατὴρ ἐδυνήθη σε βλάψαι. ὁ μὲν [181 
τοιαῦτα ἔλεγεν. 

ὅτ τρι() δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο, ὅ ὅτι ἐνόμιζε περαίνεσθαι 
πάντα αὐτῷ ὅσαπερ ὑπέσχετο τῷ Κυαξάρῃ πράξειν" ἐμέ- 
μνητο γὰρ εἰπὼν ὅτι καὶ φίλον οἴοιτο μᾶλλον 1 ἢ πρόσθεν 
ποιήσειν. καὶ ἐκ τούτου δὴ τὸν ᾿Αρμένιον ἐρωτᾷ, Ἢν δὲ 
δὴ ταῦτα πείθωμαι ὑμῖν, λέγε μοι, ἔφη: σὺ, ὡ ᾿Αρμένιε, 
πόσην μὲν στρατιάν μοι συμπέμψεις, πόσα δὲ χρήματα 

32 συμβαλεῖ εἰς τὸν πόλεμον ; πρὸς ταῦτα δὴ λέγει δ᾿ Αρμέ- 
5ῸΝ 27 5 “- ὕἷ « , ᾽ “- ΞΘ 

νιος, Οὐδὲν ἔχω, ὦ Κῦρε, ἐφη, ἁπλούστερον εἰπεῖν οὐδὲ 
᾿ Ἃ ω Ν Ν - Χ 3 ’, 

δικαιότερον ἢ δεῖξαι μὲν ἐμὲ πᾶσαν τὴν οὖσαν δύνα- 
᾿ ΄ σ ᾿ 27 ᾿ 

μιν, σὲ δὲ ἰδόντα ὕσην μὲν ἄν σοι δοκῇ στρατιὰν 
Υ{ ν. Ν “- “- ΄ , « 
ἄγειν, τὴν δὲ καταλιπεῖν τῆς χώρας φυλακήν. ὡς δ᾽ 

3, » ᾽ὔ 

αὔτως περὶ χρημάτων δηλῶσαι μὲν ἐμὲ δίκαιον σοι 
7, , « , Ἃ 

πάντα τὰ ὄντα, σὲ δὲ τούτων αὐτὸν γνόντα ὁπόσα ἂν 
7 ΄“- 

33 βουλῃ φέρεσθαι καὶ ὁπόσα ἂν βούλῃ καταλιπεῖν. καὶ ὁ[19] 
ἴω 3 7 εὖ 7 , “4 ; 

Κῦρος εἶπεν, Ἴθι δὴ λέζον μοι πόση σοι δύναμίς ἐστι, λέξον 
᾿Ν ἤ 7ὔ ᾽ ΄- Χ « , 

δὲ καὶ πόσα χρήματα. ἐνταῦθα δὴ λέγει ὁ ᾿Δρμένιος, ᾿1π- 
ὃν λ » ᾽ » 3 , 

πεῖς μὲν τοίνυν εἰσὶν ᾿Αρμενίων εἰς ὀκτακισχιλίους, πεζοὶ 
» ψ ΄ 3, Χ ΄- 

δὲ εἰς τέτταρας μυριάδας" χρήματα δ᾽, ἔφη. σὺν τοῖς θη- 
΄- - « Χ Ἃ 7 5» » ,ὔ 

σαυροῖς οἷς ὁ πατὴρ κατέλιπεν ἐστιν εἰς ἀργύριον λογι- 
7 ΄, 7 “- 7, χ τς ᾿Ξ » 

34 σθέντα τάλαντα πλείω τῶν τρισχιλίων. καὶ ὁ Κῦρος οὐκ 
3 ᾿ » 3 ω Ἁ σι 

ἐμέλλησεν, ἀλλ᾽ εἰπε, 'Γῆς μὲν τοίνυν στρατιᾶς, ἐπεί σοι; 

στρατειὰν Ἀ.1).α. ρν. ὦ γαθὲ Α. ὦ ἀγαθὲ Ὁ. ὦ ᾽γαθὲ α. ἠδυνήθη 
Α.α. 31. ὑπέσχετο] πάντα 64. Α.(ἃ., ΡΠ ου8 ποίαίατῃ [,. οὐ τῷ μοβί 
πάντα (ἃ. κυαξάρει Α.1)5. μᾶλλον] αὐτοῦ ριυιποῦϊ ποίαΐατῃ 44. ἢ. πεί- 
θομαι 1)., 564 αὖ Θγαβαπ νἹἀθαίαγ ὦ ἘΝ ο. ἔφη σὺ] σὺ ἔφη 10. μὲν 
στρατιάν μοι] στρατιὰν 1). συμβαλεῖ Β. συμβαλῇ Δ.1).α. 342. ἔχω 
-ἔφη] “ἔφη---ἔχω 1: τὴν ὃ. τὴν οὖσαν 1). ὡς δ᾽ γυαόρις, ὡς δ᾽ αὕτως 

.1), ὡσαύτως ΟΕ. τοῦτον α. αὐτῶν 1). ΘΟΥΓ. ὁπόσα] τε δηᾳ. 1), 
βούλει ὈΪ σοα 668. 32. δὴ] δὲ Α. οπι. Ὁ. δεῖ ΡΌΠΟΙΙΒ ποίαξιτηῃ οἱ 864, [,. 
λέξον) δεῖξον α., 5664 δεῖ] ἴῃ ΤΆΒ. Οὗ 8.0. Ὁ. λε. ὁπόση Ὁ. δὲ] δὴ α. 
ἄρμ. εἰσὶν ἢ. σὺν τοῖς} ἐν 8.:ν.γ. α΄. αὐτοῖς Α. εἰς οτῃ. Ο. 44. μέλ- 

ν πον 1)., οὔβὶ ἐϊῃ ἤπθ νϑύβιιβ θϑγαδιιη νι θίιγ, ἐμέλησεν ἃ. σοι] τε 
δὴν 

2. τὴν δὲ] (οηΐ, 4, 5, 46. οΘοάριαι τηοᾶο μοβὶίιμ οἱ δέ. ς ] 4: ὃ» 4 ] 
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ἔφη, οἱ ὅμοροι Χαλδαΐοι πολεμοῦσι; τοὺς ἡμίσεις μοι σύμ- 
πέμπε τῶν δὲ χρημάτων, ἀντὶ μὲν τῶν πεντήκοντα τα- 
λάντων ὧν ἔφερες δασμὸν διπλάσια Κυαξάρῃ ἀπόδος, ὅτι 
327 ΗΝ ᾽ ὩΣ Ν "] Ἵ,) 27 ε ΧΝ ῬΨ' 

ἔλιπες τὴν φοραν" ἐμοὶ δ΄, ἐφη, ἄλλα ἑκατὸν δανεισον" 
᾿ - Ἂ Ν χω δ. Ὁ Ἂ 

ἐγὼ δέ σοι ὑπισχνοῦμαι, ἢν ὃ θεὸς εὖ διδῷ, ἀνθ᾽ ὧν ἂν 
5 ᾿ Α 5“ ᾿ “7, » “ Ἃ ᾿ 7 

ἐμοὶ δανείσῃς ἀλλα πλείονος ἄξια εὐεργετήσειν ἢ τὰ χρή- 
ματα ἀπαριθμήσειν, 1 ἢν δύνωμαι: ἣν δὲ μὴ δύνωμαι, ἀδύ- 
νατὸς ἂν φαινοίμην, οἶμαι, ἄδικος δ᾽ οὐκ ἂν δικαίως κρι- 

35 νοίμην. καὶ ὃ ̓ Αρμένιος, Πρὸς τῶν θεῶν, ἔφη, ὦ Κῦρε, μὴ 
οὕτω λέγε: εἰ δὲ μὴ, οὐ θαρροῦντά με ἕξεις" ἀλλὰ νόμιζε, 

ἔφη, ἃ ἂν καταλίπῃς μηδὲν ἧττον σὰ εἶναι ὧν ἂν ἔχων 
ἀπίῃς. εν, ἔφη ὁ Κῦρος" ὥστε δὲ τὴν γυναῖκα ἀπολα- [20] 

- "ὔ ͵ “2 ἣν 7, 7 ε , ΕΥ 
βεῖν, ἔφη, πόσα ἄν μοι χρήματα δοίης ; “Οπόσα ἂν δυναί- 

, )ὔ Χ “ Χ ΄“ ἣς “ 2, 

μην, ἐφη. Τί δε, ὥστε τοὺς παῖδας ; Ἰζαὶ τούτων, ἐφη. 
΄ 5 σ΄“ 5 «ε ΄σ “ 

ὁπόσα ἂν δυναίμην. Οὐκοῦν, ἐφὴη ὁ Κῦρος, ταῦτα μὲν 
46 ἤδη διπλάσια τῶν ὄντων. σὺ δὲ, ἔφη, ὦ Τιψράνη, λέξον 

μοι πόσου ἂν πρίαιο ὧστε τὴν γυναῖκα ἀπολαβεῖν. ὁ δὲ 
ἐτύγχανε νεύγαμος ὧν καὶ ὑπερφιλῶν τὴν γυναῖκα. ᾿Εγὼ 

Ἁ 3, 5 ΄ι ΟΝ ω “ Ὡ{ Ἄ 

μέν, ἐφη, ὦ Κῦρε, κἂν τῆς ψυχῆς πριαίμην ὥστε μήποτε 
΄- ’ Χ Ἁ 2) ’ δ ,. 

37 λατρεῦσαι ταύτην. Σὺ μεν τοίνυν, ἐφη, ἀπάγου τὴν σήν᾽ 
» (.ῷ ᾿ ϑίν ἡ » » Α͂ ΄ , “- 

οὐδὲ γὰρ εἰλῆφθαι ἔγωγε αἰχμάλωτον ταύτην νομίζω σοῦ 
, Ε - Ν Ἁ ΩΨ. 7, 

γε μηπώποτε φυγόντος ἡμᾶς. καὶ σὺ δὲ, ὦ ᾿Αρμένιε, 
’ὔ ἣΝ ω Ὅν ΄- Ἁ “ 

ἀπάγου τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας μηδὲν αὐτῶν κατα- 
θ Ἂς νυ σον κι “ 5 4 Ν ΄- “.5 ΄, ν Ν “ 

εἰς, ἱν εἰδῶσιν ὅτι ἐλεύθεροι πρὸς σὲ ἀπέρχονται" καὶ νῦν, 
2 ΄σι 3 « ΄“΄ Ζ Ἁ ἦν ν᾽ 

ἐφη; δειπνεῖτε παρ᾽ ἡμῖν: δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ὅποι 
΄σι' Ξ ον 

ὑμῖν θυμός. οὕτω δὴ κατέμειναν. 
“ Ἁ Ὗ “ , “ » 

28 Διασκηνούντων δὲ μετὰ δεῖπνον ἐπήρετο ὁ Ἰζῦρος, Ἐϊἰπέ[ 2:1] 

συμπέμπετε 1). σύμπεπε, Ἰηδουίο μ8.ν. τ. α. Απηίΐο ταλάντων 10. ἀρ. 

ὧν] ὃ ὃν Β. διπλασίονα 1). κυαξάρει Ἀ.1). ἔλιπε οὖ ς 8Δ6α. 5.ν.τ. α. 
ἢν ὁ] ἂν Ὁ. ἄλλα] ἢ ἄλλα Ὦ. φανοίμην (α. ΠΟΥ. 5.0. Γ΄. οἶμαι] 
εἶναι Β. 45. ὦ κῦρε---3, 2. 55 ὑμεῖς δὲ [,. 1ῃ [01115 ἀπο ιι8 τηϑηὰ 8118, 
566 ΟῚ Π]]Ο ΤΘΟΘΗΓΟΥΙ ΒΟΥ Ρ18. ὡς] οὐ 5. ΝΟ Τ' α. ἔφη πόσα] πόσα 10. 
πόσα---δοίης οτῃ. Δ. δὲ] δαὶ 1).(. ὡς 1). ὁπόσα] ὅσα Δ.α. 

Ἧς δ6. ὁπόσου Ὁ. νεόγαμός τε ὧν 1). 87: μήποτε Ανας φεύγοντος 
Α.α. τὴν] τήν τε 1). νῦν] νῦν μὲν 1). ὅπου 1). 28. ἐπεί- 
ρετο Α. 

44. ἣν ὁ θεὸς] [ηΐτα ὁ. 2, 20: Ἢν 25. καὶ τούτων) ΘΠΔΙΠΓΟΥ 58. 27. μη- 
θεὸς ἀγαθὸν τέλος διδῷ. 5, 4, 21: Ἢν δὲν αὐτῶν καταθείς. οἱ ἀδτηπᾶν]ῦ 1Ώ56Γ- 
θεὸς θέλῃ. (Οεἴογατῃ ΒΤ ΟΣ Επι1- ἴα ἃὺ ϑίθβρῃϑπο ἀντὶ δ δίοκθη. δᾶ 
ΡΙ468 ΘΌΡΡΙ]. 4063 : Κακοῖσιν ὅταν δαί- ᾿᾿ΓΠΘΟΟΙΙ 1, 57. ΒΟΉΝ. 
μων διδῷ καλῶς. ΞΟΗΝ. 48. διασκηνούντων] Εδὲ φιοᾶ 5ιιρτα 

Κ 2 
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ε 53 Ψ “ ΝΣ ΧφΌΝ 3 ΕΣ ὦ ἃ 4 

μοι, ὦ Τιγράνη, ποῦ δὴ ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀνὴρ ὃς συνεθήρα 
λυ δ Τα Ἂς 7 Ψ 5... 7 Ψ » ΄ 5 δὴ 

ἡμῖν καὶ σύ μοι μάλα ἐδόκεις θαυμάζειν αὐτόν. Οὐ γὰρ, 
57 5 Ψ 35.ϑ αἃὶ Ἑ νι χε ΒΝ 7 3 Ἃ 

ἐῴη, ἀπέκτεινεν αὑτὸν οὑτοσὶ ὁ ἐμὸς πατήρ : ΤΙ λαβὼν 
ἀδικοῦντα ; Διαφθείρειν αὐτὸν ἐφη. ἐμέ. καίτοι γ΄, ἔφη, ὦ 
Κῦρε, οὕτω καλὸς κἀγαθὸς ἐ ἐκεῖνος ἣν ὡς καὶ ὅτε ἀποθνή- 
σκειν ἔμελλε προσκαλέσας με εἶπε, Μήτι σὺ, ἔφη, ὦ Τι- 

“4 , 3 7 “- “ Ψ δὴ 

γράνη, ὅτι ἀποκτείνει με, χαλεπανθῆς τῷ πατρί: οὐ γὰρ 
7 ΄“ ΄- 3 4 Ν 

κακονοίᾳ τινὶ τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἀγνοίᾳ" ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ 
77 » ᾿ὰ 3 » 7 “ » Ἁ 

ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντ᾽ ἀκούσια ταῦτα ἐγὼ νο- 
͵7 « δι Ἂ κι 3. 5, ͵ 3 σι ΄“ 5 , « 

30 μίζω. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐπὶ τούτοις εἶπε, Φεῦ τοῦ ἀνδρός. ὁ 
5 7 3 ,, ΕΒ. κῷ σι 5Ὸ» ΄ι 

δ᾽ ᾿Αρμένιος ἔλεξεν, Οὔτοι, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ οἱ ταῖς 
ες ΩΝ Ν., ’ 7, » ᾽ ΒΩ 

ἑαυτῶν γυναιξὶ λαμβάνοντες συνόντας ἀλλοτρίους ἄνδρας 
ἴω ᾽ Ψ,) » Χ , Ψ 

οὐ τοῦτο αἰτιώμενοι αὐτοὺς κατακτείνουσιν ὡς ἀφρονεστέ- 
σ΄. ἈΝ ΄ οὖ ΄ι 

ρας ποιοῦντας τὰς γυναῖκας, ἀλλὰ νομίζοντες ἀφαιρεῖσθαι 
ΟῚ Ν Χ ᾿ ε Χ “ ᾿ ἴω , 

αὐτοὺς τὴν πρὸς αὑτοὺς φιλίαν, διὰ τοῦτο ὡς πολεμίοις 
» σ΄. - Ν » ΟἿ » 7 ᾽ “ “ » “ 

αὐτοῖς χρῶνται. καὶ ἐγὼ ἐκείνῳ ἐφθόνουν, ὅτι μοι ἐδόκει 

οὑτοσὶ οἵη. Α. (ἃ. πιρ'. Γ΄ γ᾽ ἔφη οπι. Ὁ). ἦν ἐκεῖ- 
νος 1). ὦ τιγράνη ἔφη 1). ἀποκτέννει 1). ΡΓ.» ταῦ νἹἀθἴΓ, ᾿ἢ 4110 ΘΓΑΒΙΙΠ, 
4α]α ᾿Πίου ε οἵ ν δ Ἰπβθυ ΠῚ ε. χαλεπανθῇς) θη ἴῃ ταβ. 1)., αἱ αν οἵ ἴσ ἰΔῃ- 
ἴππὶ (6 ῬΓ. σΟΠΒΡΙΟἸΔ αγ, 4188 εὐ ᾿ρ8ὰ χαλεπανθηῖσ ἴμ]8556 ν ἰάθεατ Ροΐπι8 δῖα 
χαλεπανθείης, αἱ ΠΟΥΓ. 181] ΠΪΒ] ΜΡ. ΘΒ ΠΙΟΠΊΟαΟ σΟΥΓρύδτη τραχεῖ. 
τινὶ] τῇ σῇ }0. ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ ἄγοι οτη. Δ... τηρ΄. ΓΤ. ἄνθρωποι) οἱ ἄν- 

μοι] μοι ἔφη Ὦ. 

θρωποι 1,.. ἔγωγε 10. 20. δὴ οπλ. 1. τούτοις] τοῦτ᾽ Α.Ὁ. οὔτοι] 
οὗτοι Α.Π).(. οὕτως α. 5.ν.τ. Ν'΄. 8,7,19. ἔφη οῃ. Ὁ. συνόντας] ὄντας 
ἡ: σεν, 8. γ. Ὁ. τούτω 1). ἀφρονεστέρας 1. σωφρονεστέρας Ἀ.Ε. 

ποιοῦντες Δ.α. 
» ,, » ,ὔ ᾿᾿ 

ἐκείνῳ) ἐκείνῳ ἔφη ΡΝ Γηρ΄. Γ΄. 

αὐτοὺς αὐτὰς (.. 5.ν. τ. αὑτοὺς] 
ἐφθόνησα 1). 

5» ᾽΄ὕ 

ἀμαθεστέρας 1). 

αὐτοὺς Α.(α. ἑαυτοὺς Ὁ. 

3, 0, αἸοΐαΔ. Χομορῆ. ΗἼ]ΕΓ. 8, 4, 0Ὁ] 
Ιοχ Αἰΐοα βδάβθιῃ ΘΟΤΩΙΏΘΙΠΛΟΓΆΓΙ, 
αδπη Γγ8180 ΟΓΆΙΙΟ Ρ. 34 ταοῖαϊ : Ὅτε 
λυμαντῆρας αὐτοὺς νομίζουσι τῆς τῶν 

διαλύειν τὴν σκηνὴν Αἰχι!. Τία οἰϊατη 
ἌΠΠ ἢ. 4. 45 πο δὶ ὁ; 5.89. Η. ὅν. Γ4,.9. 
18, ΌὉΌῚ τοοῖθ Μογιβ νου θατῃ οδβί 1η- 
᾿ορργοίαίαβ. σ5ΟΗΝ. ΟὐὈμίγαγατη 
συσκηνεῖν ἸηΐΓα 2, 2, 25. 

ἐκεῖνος ὁ ἀνὴρ] σοφιστὴς αἰἱοίιι5 
ΒΈΡΥΙΑ 85. 14. 

χαλεπανθῆς} ΑΠπα. 4, 6, 2: Χει- 
ρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνθη. ἴ01 1,ο- 
Ῥεοῖϊς. δα Ρῆτγη. Ρ. 2326 ἐχαλέπηνε, πἴ 
ἢϊο ΑἸάτι5 ᾿πὲὰΠὖ χαλεπήνης, αΠποα ἴῃ 
Π1}10 Ἰην Θηΐπιπη ΘΟΟ166 ΡΓΟρΡαραν ὅδ[ο- 
ῬΠδΠιι8. Νες [816 ααϊα [α ἴῃ 10. ῬΓ. 

ἀκούσια] ἀκούσια εἶναι τὰ βίᾳ ἢ δι 

ἄγνοιαν γιγνόμενα Ὁ] ΓΙΡτι5 ΘΧρ]ἰοαΐ 
Ατιϑίοί. ἔπη. Νιο. .,1. ΖΕΌΝ. 

320. ἀφρονεστέρας] ἀφρονεῖν, ἐς 1)01- 
αϊη6 υτῖρ. Βδςοοῇ. 210. μωρία Η!Ρ- 
ΡΟ]. 640, οτ9. Ε]δοίν, 1042. ἀνόητος 
᾿ΡΙαϊποββ. Οὐπῇ, Ποϊπαοτῇ. δα Ρ]α- 
ἴοη. (ἀογρ.. Ρ. 158, οὐ δα (ὐομηπηθηΐ. 1, 

γυναικῶν φιλίας πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶναι" 
ἐπεὶ ὅταν γε ἀφροδισιασθῇ κατὰ συμ- 
φοράν τινα γυνὴ, οὐδὲν ἧττον τούτου 
ἕνεκα τιμῶσιν αὐτὰς οἱ ἄνδρες, ἐάν περ 
ἡ φιλία δοκῇ αὐτοῖς ἀκήρατος διαμένειν. 
Ιστπιῦ ἢἰς νοῦρθὰ ὡς ἀφρονεστέρας---- 
γυναῖκας 515 ἸΠ}6]ΠρΘ ηὰ ΘΘη860, Πα Δ5] 
ΒΟΙΙρύτπιπη οϑϑοῦ ὡς αἰτίους ὄντας τοῦ 
ἀφροδισιάζεσθαι τὰς γυναῖκας «τ ὅτι 
ἠφροδισιάσθησαν αἱ γυναῖκες. Ἐδη- 
ἀθιὴ ἸθρὶβΒ Αὐτοθθ οὐ ρΡῶπϑ οδρ 8}18 
Δα] Θσουατη Ὁ] ΠΕ 1118 Ργοροβιῖθ τὰ- 
{ἸοΠ6 ΠῚ ἰη οΡρυθίαίτν ᾿γϑῖα8. ὅΟΗΝ, 
Οοηῖ, ἰηΐτα δ, 5,» 380, ον. 8. 29: 
ΖΕΌΝ. 

ἐφθόνουν] ΧΟΠΟΡΟΠέθιη ἴῃ δηΐπΊΟ 
Παθυ 886. Θοογαΐθπη. δ᾽ βατιθ τηουίθπη 

[22] 
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ἀοτοῦτον ποιεῖν αὐτὸν μᾶλλον θαυμάζειν ἢ ἢ ἐμέ. καὶ ὁ Κῦρος 
εἶπεν, ᾿Αλλὰ ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ὦ ᾿Αρμένιε, ἀνθρώπινά 
μοι δοκεῖς ἃ ἁμαρτεῖν" καὶ σὺ, ὦ Τιγράνη, συγγίγνωσκε τῷ 
πατρί. τότε μὲν δὴ τοιαῦτα διαλεχθέντες καὶ φιλοφρονη- 
θέντες ὥσπερ, εἰκὸς ἐκ συναλλαγῆς, ἀναβάντες ἐπὶ τὰς 
ἁρμαμάξας σὺν ταῖς γυναιξὶν ἀπήλαυνον εὐφραινόμενοι. " 

41 ᾿ᾷἘπεὶ δ᾽ ἦλθον οἴκαδε, ἔλεγον τοῦ Κύρου ὁ μέν τις τὴν 
σοφίαν, ὁ δὲ τὴν καρτερίαν, ὁ δὲ τὴν πρᾳότητα, ὁ δέ τις 
καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος. ἔνθα δὴ ὁ Τιγράνης ἐπή- 
ρετο τὴν γυναῖκα, Ἦ καὶ σοὶ, ἔφη: ὠ ᾿Αρμενία, καλὸς 
ἐδόκει ὁ Κῦρος εἶναι ; ᾿Αλλὰ μὰ Δί » ἔφη, οὐκ ἐκεῖνον 
ἐθεώμην. ᾿Αλλὰ τίνα μήν: ἔφη ὁ Τιγράνης. Τὸν εἰ- 
πόντα νὴ Δία ὡς τῆς αὑτοῦ ψυχῆς ἃ ὰν πρίαιτο ὥστε μή με 
δουλεύειν. τότε μὲν δὴ ὥσπερ εἰκὸς ἐκ τοιούτων ἀνεπαύ- 
οντο σὺν ἀλλήλοις. 

42 Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὃ ̓ Αρμένιος Κύρῳ μὲν καὶ τῇ στρατιᾷ 
ἁπάσῃ ξένια ἔπεμπε, προεῖπε δὲ τοῖς ἑαυτοῦ, οὺς δεήσοι 
στρατεύεσθαι, εἰς τρίτην ἡμέραν παρεῖναι: τὰ δὲ χρήματα 
ὧν εἶπεν ὁ Κῦρος διπλάσια ἀπηρίθμησεν. ὃ δὲ Κῦρος ὅσα 
εἶπε λαβὼν τἄλλα ἀπέπεμψεν" ἤρετο δὲ “πότερος ἐσται ὁ 
τὸ στράτευμα ἄγων, ὁ παῖς ἢ αὐτός. εἰπέτην δὲ ὁ ἅμα ὁ μὲν 
πατὴρ οὕτως, 'Οπότερον ἂν σὺ κελεύῃς ὁ δὲ παῖς οὕτως, 
Ἐγὼ μὲν οὐκ ἀπολείψομαί σου, ὦ Κῦρε, οὐδ᾽ ἂν σκευο- 

43 φόρον ἐ ἐμὲ δέῃ σοι συνακολουθεῖν. καὶ ὁ Κῦρος ἐπιγελάσας 
εἶπε, Καὶ ἐπὶ πόσῳ ἂν, ἔφη, ἐθέλοις τὴν γυναῖκα σου 

τοῦτον ϑομηοιάοιιιβ. τοῦτο Α.. τὸν ἐμὸν υἱὸν [)., απ (ὐ, τηρ΄. ἃ]. τῃ., Ροϑέ 
τοῦτο ἸηΒοτΐ ἴ,. θαυμάζειν] ὀνομάζειν .Ὁα. οἱ αα] θαυμάζειν ἴΏρ᾽. Ὑ. Ι. 
40. θεοὺς] θεοὺς ἔφη Ὁ. ταῖς ἁρμαμάξαις Δ... εὐ 4αἱ σοΙΥ. Γ. Π.. τὰς ἁμά- 
ξας 2. εὐηνόμενοι Α.α. ργ. οἱ ΟΟΥΤ. 1η τηρ΄. Β. 41τ. παντοδαποὶ κύρου 
ἔπαινοι (ἃ. τηρ.. ἢ οἴη. ". σὺ Α. σ. ΡΓ. αὐτοῦ ΒΡΙΕΡΗΣ Ηις α. τῃρ. 
θαυμαστὴ γυναικὸς σωφροσύνη. ἂν οτη. Α.6Ο. 5.ν. με οπ. Α. 
42. πάσῃ 10. ὑμς Α.α.» τὰ ἄλλα ἀρνολῆνν κελεύεις α. 
με }Ὁ. δέῃ σοι ϑίθρῃμδηυϑ. ἀεήκαι Α.}.6α. 42. “Ἀλλοῦ ἐθέλοις ἂν 10. 

ΒᾺ0 Ῥϑυβοηδ ΠΟΡὨἸδίοθ οὐτὴ ΤΊρΡΥΔΠΘ ΠΟΙΏΘΗ ΡΙΌΡΓΙΙΠΙ ἤπχὶς ΧΘΠΟΡΠΟη. 
ΨΘΥΒΑΙ] ᾿παιιχῖ886. δηϊπηδανου Βτο- ἀνεπαύοντο] ἩοΙΠοΙΙΟα ΠῚ. ΑἸΘΧΑΠΑΓΙ 
ἀδοαθβ. [Π]ΠΊἸΘΟΥΙΠ) ΟΥἸΠΊΙ ΠΟ ἢθος οὐ Ἠθ]θηθ οοπϑαοίπαϊηθιῃ []. Τ', 447. 
ΘΙαῦ πηᾶχὶπηᾶ ἀρὰ Χρη. Οὐοπηπηθηΐ. 1, Οομηραγαΐ Ζοαηπῖιβ. 5ΟΗΝ. 
2, 52: Οὕτω διατιθέναι τοὺς ἑαυτῷ 43. ἐπὶ πόσῳ) ΡΙαΐο ἈΡοΪορ:. Ρ.414Α: 
συνόντας ὥστε μηδαμοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ᾿Ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ᾽ ἄν. Χοη. 
τοὺς ἄλλους εἶναι πρὸς ἑαυτόν. ΘΟῊΝ, Οὐπαπιθηΐ. 2, 2,8: Λέγει ἃ οὐκ ἄν τις 

41. τὸ κάλλος] Ν“΄. τ,2,1. ἐπὶ τῷ βίῳ παντὶ βούλοιτο ἀκοῦσαι. 
ϑ 
ὦ ᾿Αρμενία]! ΝΠ δηΐπὶ εἰὰβ 5ΟΗΝ. 
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σ΄“ 7 ΄- Ἢ Ἂν 7ὔ 7, ’ 

ἀκοῦσαι ὅτι σκευοφορεῖς ; ̓Αλλ᾽ οὐδὲν, ἔφη, ἀκούειν δεήσει 
5 ας ,, Χ “ δ᾿ ον 55.» Ἐπ ττὰ “Ἕ. » Ἁ 

αὐτήν ἄξω γὰρ, ὥστε ὁρᾶν ἐξέσται αὐτῇ ὅ τι ἂν ἐγὼ 
΄ σ ΕΝ Ε ΄, Ἐν 3, ΄ 

πράττω. Ὥρα ἂν, ἔφη, συσκευάζεσθαι ὑμῖν εἴη. Νόμιζε 
3 7 7 ’ ΕΝ Χ 

δ, ἐφη: συνεσκευασμένους παρέσεσθαι ὅ τι ἂν ὁ πατὴρ 
ΜᾺ “ 7, ε “ 3 

δῷ. τότε μὲν δὴ ξενισθέντες οἱ στρατιῶται ἐκοιμήθησαν. 

ΚΕΦ. Β. 
- δ, Εἰ 7 » Χ “- Ν Ψ, Ν 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναλαβὼν ὁ Κῦρος τὸν Τιγράνην καὶ 
΄“ ᾿ά ς Ζ Ἁ Υ ΄ «ες ΄“ 

τῶν Μήδων ἱππέων τοὺς κρατίστους καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
᾿ ’ , 2 ἿΑ Χ ᾿ 

φίλων ὁπόσους καιρὸς ἐδόκει εἶναι, περιελαύνων. τὴν χώραν 
κατεθεᾶτο, σκοπῶν ποῦ τειχίσειε φρούριον. καὶ ἐπ᾽ ἄκρον 
τι ἐλθὼν ἐπηρώτα τὸν Τιγράνην ποῖα εἴη τῶν ὀρέων ὁπό- 
θεν οἱ Χαλδαῖοι καταθέοντες λήζονται. καὶ ὁ Τιγράνης 
3 ᾽ ε Ν ΄ "ὕ - ν “ ᾿ ὧν Ψ ΄ 
ἐδείκνυ. ὁ δὲ πάλιν ἤρετο, Νῦν δὲ ταῦτα τα ὅρη ἐρημά 
ἐστιν :; : Οὐ μὰ Δί᾽, ἐφη, ἀλλ᾽ ἀεὶ σκοποὶ εἰσὶν ἐκείνων οἱ 
σημαίνουσι τοῖς ἄλλοις ὅ τι ἂν ὁρῶσι. Τί οὖν, ἔφη, 

“- » Χ " “ 5᾽ ᾿ς ΗΝ Χ “΄ 

ποιοῦσιν, ἔπὴν αἰσθωνται ; Βοηθοῦσιν, ἐφη, ἐπὶ τὰ ἄκρα, 
Ω “ὔ ͵ ΄- ᾿ Χ « ΄- » ’ 

ςὡς ἂν ἕκαστος δύνηται. ταῦτα μὲν δὴ ὁ Κῦρος ἠκηκόει" 
΄σ Ἁ , Ἂς ἴω ΄- » ,ὔ 

σκοπῶν δὲ κατενόει πολλὴν τῆς χώρας τοῖς Αρμενιοις 
32, 53 δ Ἂ ἢ Α Ἁ 

ἔρημον καὶ ἀργὸν οὖσαν διὰ τὸν πόλεμον. καὶ τότε μέν 
“ 3 Χ ΄ ἤ » ’ 

ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ δειπνήσαντες ἐκοιμηθη- 

αὖ απία αὐτὴν 1). αὐτῇ οτη. Α.(. τὴρ. ΤΥ. εἴη] ἀνάγκη Β. νόμιζ᾽ “ἔφη "ϑ, 
1. λαβὼν 10. τειχισθεῖεν 1). φρούριον οτη. Α.(. τηρ'. ΓΤ. ὀρῶν 
ΤΔΌυ] ληίζονται. ΓΑΌ τ] ἐδείκνυεν. ἀλλ᾽ ἀεὶ] ἀλλὰ 10. ἐπεὶ Ῥ. 
2. ηκησθεὶς Δ. 51π6 Βριτιία ΒΡΟΓ ἢ η. ἠκηκόει Β.. τηρ΄. 1).(α. σοΥΓ. 1ἢ εἰ, αιιοα εδβΐ 
ΤΠ. 1.8.» 1ὰ πολλὴν] μὲν πολλὴν (. δειπνήσαντες] τες. ἢ. το αν 

«“σκευοφορεῖς] ῬΙαΐ. Μίοτγ. Ρ.. 634 Β: 
Οἷον ἄν τις σκώπτηται τῆς γυναικὸς 

παρούσης εἰς τὸ ἀνέραστον ἑτέρων, 
ἐκείνης δὲ δοῦλον καὶ θεραπευτικὸν, ὡς 
ὁ Τιγράνης ὑπὸ τοῦ Κύρου, Τί δ᾽, ἄν σε 
ἡ ἢ γυνὴ σκευοφοροῦντα ἀκούσῃ ; ̓Αλλ᾽ 
οὐκ ἀκούσεται, εἶπεν, ὄψεται δὲ αὐτὴ 
παροῦσα. 

1. φρούριον τειχίζειν οδῇ 8. 11, πἴ 
οᾶϑιι ΟἸ]581π νἹ θα τὼ Α.(., οὔἴβὶ 
χώραν τειχίζειν αΙχογαηῦ ]1)επηοβίῃ. 
Ρ. 326,1, Δ ΒΟ 68 ἢ. 65, 43, ΙΒΟΟΥ. 

224 Α. 
ὀρέων] ΑἹ]. ὀρῶν. ὥρα Αταμημηᾶ- 

τἴοιι5 ἀρὰ αϊάαιη ἴῃ ἀνθέων δατηοηοί 
Χοπορμοηίειη βελέων, ὀρέων οὖ 5]- 
ΤῊ] ΑἸ νΊβι τ ΒΟ. Ρ58155806. ΘΟῊΝ. ΨΥ. 
δα “658. δίθρῃ. ν. Ὄρος, οὐ ΑΠΑΔ}}.1, 
2. 25. 1)6 ἐδείκνυεν ν. δα 6, 4. 6. 

Χαλδαῖοι] ΝΟ ΠΑ] δὶ ἴῃ ΒαΡγ- 
Ἰοῃὶα, 564. Ἰάθτη απὶ ΠΑ] 68, ΠΗ Πηὶ 
Αὐτηθῃ115. Υ. δίσαθο 12, Ὁ. 548, 540, 
δίθρῃ. ΒγΖ. ν. Χαλδαῖοι, (ὐοπδίαπίη. 
ΤΠ. :, Ρ. 12. ἨἩΌΤΟΠΝ. 

ἐπὴν] Ν. ἀ6 ἴογτμηθ ἢυ]ὰ8 ἀρυᾶ 
Ατοοϑ αδὰ δα Η. 6τ. 2 3,1, 24. 

2. ἠκηκόει Ἰ ἘϊδῚ ἠκηκόει δαέίτο 
ΒΘ] ΠΘηΙ σ΄ ἔΔ0116 Ροίαϊ!ς Ἰη ἠκησθεὶς 
ἀθργαναυῖϊ, ἰάτηθη ᾿ρβατη 1Ππ4 ἠκηκόει 
Δθο οϑῦ ᾿πᾶηθ πὖὸ οΥΘα  Ὀ11πι8 ἀπιοᾶτα 
ἤκουεν ν6] ἤκουσεν ἡσθεὶς, Ροδβίαιιδαπι 
γι απ ΡΥ]5. ἰῃ ηκ θββοῦ ἀδουγίαϊα μη, 
810 6586 ἃ ΘΟΥΙΓΘΟΙΟΓΘ σοΥγθούατη, Πα} 
ΘΕ 1 (ὅ. ΠΟῚ 501.πὶ υἰτ]τηᾶ εἰ 811 ἴῃ 
ταβιγα, 5οα [ουίαβϑ ἰϊατη κὸ ῬτῸ Π{- 
[6γ15 σθ 6] τι18. βιρροβιίτιη, πὖ Α]1ὰ 
4101. [Ιἡνϑῦϑα σοηΒΕΓ ΟΟΠ6. 2, 1, 
31: Ὁ δὲ Κῦρος ἀκούων ὑπερήδετο. 



ΤΠ {ΠῚ ΛΘ: 195 

“" » ς ,ὔ » ’ Γ᾿ ,7 ἴω 

8σαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ αὐτὸς τε ὁ ᾿Πγρανης παρὴν συνε- [2] 
ω Χ 7 4 

σκευασμένος καὶ ἱππεῖς εἰς τοὺς τετρακισχιλίους συνελέ- 
γοντο αὐτῷ καὶ τοξόται εἰς τοὺς μυρίους, καὶ πελτασταὶ 
ἄλλοι τοσοῦτοι. ὁ δὲ Κῦρος ἐν ᾧ συνελέγοντο ἐθύετο" 

ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν αὐτῷ, συνεκάλεσε τούς τε τῶν 
΄᾿ [2 4 ᾿ς ἣ σι ψ, 3 Ά, » «ε ΄σι 

ΑἸΠΠερσῶν ἡγεμόνας καὶ τοὺς τῶν Μηδων. ἐπεὶ δ᾽ ὁμοῦ 
“" 7 7 

ἦσαν, ἔλεξε τοιάδε. 
3, ἐν. εν 7 σι 1: ΄“- 

Ανδρες φίλοι, ἐστι μὲν τὰ ὄρη ταῦτα ἃ ὁρῶμεν Χαλ- 
, Ἁ σ΄“ ᾿, » 2᾽ ἝἙ 

δαίων" εἰ δὲ ταῦτα καταλάβοιμεν καὶ ἐπ ἄκρου γένοιτο 
ἡμέτερον φρούριον, σωφρονεῖν ἀνάγκη ἂν εἴη πρὸς ἡμᾶς 
ἀμφοτέροις, τοῖς τε ᾿Αρμενίοις καὶ τοῖς Χαλδαίοις. τὰ 
μὲν οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμῖν. ἀνθρωπίνῃ δὲ προθυμίᾳ εἰς τὸ 

7] 

πραχθῆναι ταῦτα οὐδὲν οὕτω μέγα συμμαχον ἂν γένοιτο 
ὡς τάχος. ἢν γὰρ φθάσωμεν πρὶν τοὺς πολεμίους συλλε- 

γῆναι ἀναβάντες, ἢ παντάπασιν ἀμαχεὶ λάβοιμεν ἂν τὸ 
ἄκρον ἢ ὀλίγοις τε καὶ ἀσθενέσι χρησαίμεθ᾽ ἂν πολεμίοις. 

“- 3 ΄ » Ν 6 ἢ ἐλ Πδον Α “7 Ε Ὶ 

δτῶν οὖν πόνων οὐδεὶς ῥᾷων οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος, ἔφη, ἐστὶ 
΄“- ΡῈ “- Ε 5 ΝΟ 

τοῦ νῦν καρτερῆσαι σπεύδοντας. ἴτε οὖν ἐπὶ τὰ ὅπλα. καὶ 
“ Ἁ 53 ἴω ΄“- σι 7 ΄ι- 

ὑμεῖς μὲν, ὦ Μῆδοι, ἐν ἀριστερᾷ ἡμῶν πορεύεσθε" ὑμεῖς 
δὲ 5 ἾἌἊ , ε νΝ ΙΝ, ν΄ ὃ “ ς δ᾽ οὐ “7, 

ἐ, ὦ ᾿Αρμένιοι, οἱ μὲν ἡμίσεις ἐν δεξιᾷ, οἱ δ᾽ ἡμίσεις ἔμ- 
«ε “ ς ΄ ε ω 3 ΤΑ “ 5, σ΄ 

προσθεν ἡμῶν ἡγεῖσθε: ὑμεῖς δ᾽, ὦ ἱππεῖς, ὀπισθεν ἔπεσθε 
Υ “σι 52᾽ - ΄ι “Δ 7 

παρακελευόμενοι καὶ ὠθοῦντες ἄνω ἡμᾶς, ἣν δέ τις μαλα- 
, Ἁ ’ὔ ΄Ὰς 9 Ν ΤΥ κ᾿ «ς σ΄ 

ό κύνηται, μὴ ἐπιτρέπετε. ταῦτ᾽ εἰπων ὁ κῦρος ἡγεῖτο ὀρ- [5] 
Υ͂ ΄ Ν ᾽, ε “- ς 3, 

θίους ποιησάμενος τοὺς λόχους. οἱ δὲ Χαλδαῖοι ὡς ἔγνω- 
Χ Ἂς , 3 Ν ὔ ͵ ΄ο ΄-“ 

σαν τὴν ὁρμὴν ἄνω οὖσαν, εὐθὺς ἐσημαινὸν τε τοῖς ἑαυτῶν 
Ν ΄ » , «Ὁ» Υ φ δι “- 

καὶ συνεβόων ἀλλήλους καὶ ἠθροίζοντο. ὁ δὲ Κῦρος παρ- 
΄ ͵ ει νυ ΄ ὃ 

ηγγύα, ᾿Ανδρες Πέρσαι, ἡμῖν σημαίνουσι σπεύδειν. ἢν 

4. τε οἵη. Α.. ΡΥ. συνεσκευασμένος παρεσκευασμένος σα. τοὺς δηΐθ 
τετρ. οτη. }Ὁ. ἦν τὰ ἱερὰ ΒΝ 4. ἡμέτερον] τὸ ἡμέτερον Ὦ).(α. ΘΟΥΓ. 
85:0... ἀμφοτέροις] καὶ ἀμφοτέροις ΤΙ... οἱὧς (χ. 5.ν. 8]. πη. οὖ ἔογίαββϑθ α 1Π ΤΆ 8. 
συμμάχων 1). ΡΥ. συλλέγειν Α. δυο υτας α-Ρ - δουγβον Υ. χρη- 
σαίμεθα Ὦ. 5. οὐδεὶς ῥᾷων] οὐδὲν ῥᾷον Α.(. ργ..» ταὖ νἸα οίτιΓ, τοῦ] 
τοὺς Α.Ὁ. ΡΥ. τὰρ υραλανς σπουδάζοντας Δ... ΘΟΥΥ. τηρ΄. Γ΄ ἱππῆς Ὁ. 
Ἰῃ 188. ὄπισθ᾽ Α.α.!} διακελευόμενοι 1). Δ εύθλς Ὁ. Τηρ'. Τ΄. 
ἀλλήλους ϑοπποίάθγιϑ. ᾿νε ἀλλήλοις. συνηθροίζοντο Ὁ. παρηγγύα] 
ῃ ἴητὰβ. . , 

6. ὀρθίους 1. 6. αοτιιηλ τη8]ο0Υ οδβεῦ λήλοις σοὐτοχὶ. Απδὺ. ὅ, τ, 6: Συνε- 
δἰσιο αἀυᾶτῃ Ἰοηρίτιαο 5. ἰαδ πιο. βόων τε ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐρ- 
Υ. Αταη. 'Γδοῖ. ο, 29, Ρ. 51, Αὐτίδῃ. ρωμένως τῆς νυκτός. ϑθηβα ἀἴνοῦβ0 
'Ῥαοί. Ρ. 63. δα. ϑομεῆον, ΗὔΤΟΗ. εβῖ ἴῃ 7, 8; 26, συνεβόων αὐτοῖς. 

συνεβόων ἀλλήλους} Νιυϊραίαπι ἀλ- ΒΟΉΝ, 
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γὰρ φθάσωμεν ἄνω γενόμενοι, οὐδὲν τὰ τῶν πολεμίων 
δυνήσεται. 

Εἶχον δ᾽ οἱ Χαλδαῖοι γέρρα τε καὶ παλτὰ δύο" καὶ πο- 
λεμικώτατοι δὲ λέγονται οὗτοι τῶν περὶ ἐκείνην τὴν χώραν 
εἶναι: καὶ μισθοῦ στρατεύονται, ὁπόταν τις αὐτῶν δέηται, 

“- 
Χ Χ 7 ἃ ῇ 

διὰ τὸ πολεμικοί τε καὶ πένητες εἶναι" καὶ γὰρ ἡ χώρα αὐὖ- 

7 

“ » 7 ὦν, ἈΝ « δ “ Μ{ ἐφ 

ὃ τοῖς ὀρεινὴ τέ ἐστι καὶ ὀλίγη ἡ τὰ χρήματα ἔχουσα. ὡς δὲ 
σ΄ 3 ΄ ε Ε] Ἂν Ἂ ΄- “ ΒΩ ς 

μᾶλλον ἐπλησίαζον οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον τῶν ἄκρων, ὁ Τὶ- 
,) Ν “ 4 ͵ ΚῚ ἴδ “- 5 »βα 

γράνης σὺν τῷ ἵἴζυρῳ πορευόμενος εἰπεν, ᾿() Κῦρε, ἀρ 
σθ΄. ἢ σ“ Ὄνος 5... ν λα δῦ ’ὔ θαι: 

οἰσθ᾽, ἐφη, ὅτι αὐτοὺς ἡμᾶς αὐτίκα μάλα δεήσει μάχεσθαι; 
ς “ » ᾽ » νν Ψ Χ 7 Ἂν - 

ὡς οἵ γε᾿Αρμένιοι οὐ μὴ δέξωνται τοὺς πολεμίους. καὶ ὃ 
“- ες 7 “ Ν 7 ΄“ 

Κῦρος εἰπὼν ὅτι εἰδείη τοῦτο, εὐθὺς πα ὕησε τοῖς ρ " 
7 7’ 7] ΄Ἂ Ψ 

Πέρσαις παρασκευάζεσθαι, ὡς αὐτίκα δεῆσον διώκειν, 
Ν ς Ἂν Χ ῇ ᾽ 

ἐπειδὰν ὑπαγάγωσι τοὺς πολεμίους ὑποφεύγοντες οἱ ᾿Αρ- 
’ὔ ἦ 5» Ἁ ς “ ,7ὔ Υ Ἂ ΞΕ - Ἁ ε 

9 μένιοι ὥστ᾽ ἐγγὺς ἡμῖν γενέσθαι. οὕτω δὴ ἡγοῦντο μὲν οἱ 
3 ΄ “ Ν 7 ς ΄ « » “ 

Αρμένιοι: τῶν δὲ Χαλδαίων οἱ παρόντες, ὡς ἐπλησίαζον 
« » » ᾿ 57 “ Ο»Ὸ 5 

οἱ ᾿Αρμένιοι, ἀλαλάξαντες ἔθεον, ὥσπερ εἰώθεσαν, εἰς 
Ψ « ἰιὰ, Υ - Ὁ “ 

αὐτούς" οἱ δὲε Ἀρμένιοι; ὥσπερ εἰώθεσαν, οὐκ ἐδέχοντο. 
Ιο ὡς δὲ διώκοντες οἱ Χαλδαῖοι εἶδον ἐναντίους μαχαιροφό- 

ρους ἱεμένους ἄνω, οἱ μέν τινες αὐτοῖς πελάσαντες ταχὺ 
ἀπέθνησκον, οἱ δ᾽ ἔφευγον, οἱ δέ τινες καὶ ἑάλωσαν αὐτῶν" 

Χ ᾿ ὧν ϑι;." ᾿» ᾽ ἣν Ν δ Ὁ ΜᾺ δ ᾿ς ν ν 

ταχὺ δὲ εἴχετο τὰ ἄκρα. ἐπεὶ δὲ τὰ ἀκρα εἶχον οἱ ἀμφὶ τὸν 
σ΄ 7 ω Χ , 

Κῦρον, καθεώρων τε τῶν Χαλδαίων τᾶς οἰκήσεις καὶ 
1 ἠσθάνοντο φεύγοντας αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκήσεων. ὁ δὲ 
Κῦρος, ὡς πάντες οἱ στρατιῶται ὁμοῦ ἐγένοντο, ἀριστοποι- 
εἴσθαι παρήγγειλεν. ἐπεὶ δὲ ἠριστήκεσαν, καταμαθὼν ἔνθα 

ε 3 - 7 , Ἃ " 

αἱ σκοπαὶ ἦσαν τῶν Χαλδαίων ἐρυμνὸν τε ὃν καὶ ἐνυδρον, 

ἡ. γέρα Α. πελτὰ 1).. ΟΥ̓. 5. ν. δέηται] δε ἴῃ τὰ8. Ὠ). πολεμικοί] πο- 
λεμικώτατοι 1). 8. τὸν κῦρον τῶν ἄκρων] τῶν ἄκρων τὸν κῦρον ἃ.., 568 
8... Γ΄. γ ὃ α β Ἰι{6Ὑ18 {ΓΔ ΠΒΡΟΠΘΗΒ. δέξονται ἃ. εὐθὺς οἴη. 1). παρεγ- 
γύίησε (. ὑπάγωσι 1). 9. τῶν χαλδαίων 1)., Δα αἸΐο δ᾽ Ροβύ χαλδαίων 
Τῇ. ἘΣ ὅλ. ταχὺ ἂλ. 1). ταρὶ τ. ἀλαλάζοντες ΔΑ. εἰς] ἐπ᾿ Ὦ. 
1Ο. ἰεμένους Δ. αὐτοῖς αὐτῶν Ὦ. πελάσαντες ἐ ἐ δῃΐο π, τυ νιἀρίατ, 
σ- »ν. ἔφευγον εὖ ΠΟΥ. Α.., ΡΓ. Του. νυ. εἴχετο] εἶχον Ὦ. τὸν οτὰ. Ὦ. 
11. ἀριστοποιῆσαι 1). δὲ ροβί ἠριστήκεσαν δα 4. (ἃ. ΠΟΥΓ. 3 3 

ἦσαν) ἦσαν 
αἱ 

ἢ. χρήματα Υ6] ὩρτῸΒ. Ου]ΐο5. 0808 
ν6] ἀστόγατϊῃ ἔταοῖβ. ΟΡΘΒα 116 τ αϑύϊσαβ 
ΕΙΣ δι... ἸΧδπορίον. Ἐ]. στ. 6..0.. 
24, χρήματα αἰοϊξ αἰ 8}1}1 λείαν, 
ΓΘ άδιη, ᾿ζθυι πη] 6. 3, 5, 8, ἐλάσαι 

χρήματα. ὅΟΗΝ. 
9. ἀλαλάξαντες] Μοτοῖη ρΡαρπᾶπη 

ΟἸάτηοΥΘ ᾿Πθιι 4] 5606 τηβπιογδηῦ ρΓθὸ- 
[6Υ ΧΟΠορποηΐθηι ΡΟΪΥ 5, ΑὙΤ δ ητι, 
ῬΠαλάτοτι5 Δ 114 τ Ὠἰϊδίογιοι. Η ΠΤΟΗ. 

᾿υγβαμη 

Σ [4] 

5] 



ΒΒ. ΠῚ ΘΆΡΡΟΣ 1917 

εὐθὺς ἐτείχιζε φρούριον᾽ καὶ τὸν Τιγράνην ἐκέλευε πέμπειν 
ἐπὶ τὸν πατέρα καὶ κελεύειν παραγενέσθαι ἐ ἔχοντα ὁπόσοι 
εἶεν τέκτονές τε καὶ λιθοτόμοι. ἐπὶ μὲν δὴ τὸν ᾿Αρμένιον [6] 
47 52᾽ « Ἁ ΄σι ΄σ΄. κι 5 7 

ᾧχετο ἄγγελος" Ο δὲ Κῦρος τοῖς παροῦσιν ἐτείχιζεν. 
Ἔν δὲ τούτῳ προσάγουσι τῷ Κύρῳ τοὺς αἰχμαλώτους 

δεδεμένους, τοὺς δέ τινας καὶ τετρωμένους. ὡς δὲ εἶδεν, 
»Χχλ , ἃ 5... Ν ᾿ 

εὐθὺς λύειν μὲν ἐκέλευσε τοὺς δεδεμένους, τοὺς δὲ τετρω- 
Χ 7 Ν 

μένους ἰατροὺς καλέσας θεραπεύειν ἐκέλευσεν. ἔπειτα δὲ 
΄ο 3, Α͂ “ 

ἔλεξε τοῖς Χαλδαίοις ὅτι ἥκοι οὔτε ἀπολέσαι ἐπιθυμῶν 
3 Ἃ ΕΣ ΄“΄ , 3 3 3 ἊΨ, 7 

ἐκείνους οὔτε πολεμεῖν δεόμενος, ἀλλ᾽ εἰρήνην βουλόμενος 
“- 3 , Ν 7 Ν Χ ἜΘ Ἄς ἐς 

ποιῆσαι ᾿Αρμενίοις καὶ Χαλδαίοις. [Πρὶν μεν οὖν ἔχεσθαι 
δ, 5» 9.“ ὦ 3 ΣᾺ κ ΟΡ ἢ ὁ Ν Ν Ν φ - εἍ 

τὰ ἄκρα οἶδ᾽ ὅτι οὐκ ἐδεῖσθε εἰρήνης τὰ μὲν γὰρ ὑμέτερα 
3 - 5 Ν λ ὙΞ 3.5 7 “, ΕἸΚΟΣΤῊΝ ς - 

ἀσφαλῶς εἶχε, τὰ δὲ τῶν ᾿Αρμενίων ἤγετε καὶ ἐφέρετε" νῦν 
ἥν εἰν, οἱ Ἀν ἡ Ψ 5 ’ὔ 3. τ 53 3 ,ὔ δι ν᾽ σὴ “7 Χ 

[3 δὲ ὁρᾶτε δὴ ἐν οἵῳ ἐστέ. ἐγὼ οὖν ἀφίημι ὑμᾶς οἴκαδε τοὺς 
Ξ 7 σ΄ Ἁ σι 7 7 

εἰλημμένους, καὶ δίδωμι ὑμῖν σὺν τοῖς ἄλλοις Χαλδαίοις 
7 Ἄ - - 7 7 5 

βουλεύσασθαι εἴτε βούλεσθε πολεμεῖν ἡμῖν εἴτε φίλοι εἶναι. 
Ἂ Ἁ ΄ “- ᾿ σ᾿ 57 

καὶ ἢν μὲν πόλεμον αἱρῆσθε, μηκέτι ἥκετε δεῦρο ἄνευ 
σ » “-“ Ὁ Χ 9 7 “- ΄- ΕΣ 

ὅπλων, εἰ σωφρονεῖτε" ἢν δὲ εἰρήνης δοκῆτε δεῖσθαι, ἄνευ 

12 

ἐκέλευε ἐπέμπεῖϊν 515. Α. ἐκέλευεν ἐκπέμπειν ἘὮ. ἔχοντα] καὶ ἔχοντα Α.Ε. 
ΤΑΌτΙ λιθοδόμοι, 56α 19). ὃ οὖ μη τᾶ58. Εὴ Βτοάθιβ: “Ἅ{ οοαΐοο5 λιθοτόμοι, 
μον λιθοδόμοι.᾽" τοῖς) σὺν 8.ν. Β. 12. τινὰς καὶ 1). τηρ΄. 8]. τ.. οἵ 
ῬΓ. τοῖς δὲ τετρωμένοις, ροβίθᾶ ἴῃ τοὺς δὲ τετρωμένους τηὐδϑίθτη ῬΙΟΡίθυ οτη 588 
4Δοῖηαδ ὡς δὲ---δεδεμένους. λύειν μὲν] μὲν λύειν . ἐκέλευσε) ἐκέλευε Β. 
ἀπολέσαι] ἀπελάσειν Α.(α. ΠΟΥ. τηρ΄. Τ. ποιῆσαι βουλόμενος 1). ποι- 

εἶσθαι, αἱ νἹἀθίατ, α. ρζ., αΐ ἡ δουγ. δὲ ροβὲ σ' τϑ8. οὐκ] οὐδὲν Ὁ. 
13. τοὺς] καὶ τοὺς ἢ). ὑμῖν] ΤΩΝ ιν ΠΟΠΙΡΘΠαΙΌτΩ 1 ἴῃ ἵν τησΐαΐ 0. ΦΟΙΓ. 
βούλεσθε] βούλεσθαι ΔΑ. ΘΟΥΤ. 5. ν. 684. τη. ἡμῖν] ὑμῖν ). καὶ ἢν] κἂν Ὁ. 
αἱρεῖσθε Ἁ. εὐὐρῶνι :. "ΕΠ δοκεῖτε 1). ΡΥ., ΠΟΥ. 684. Π|. ἄνευ ὅπλων 
ἥκετε] ἥκετε 

11. λιθοτόμοι] ΡΟΠυχ ".1τι8: Καὶλι- 
θοτόμον δὲ Ξενοφῶν ἐν τῷ τρίτῳ τῆς 
Παιδείας εἴρηκεν. 10] ἴθι Ομ λι- 
θοδόμον, αποα ΘχΙΠΠΘηἀπτη οἰ άθπη 1, 
161: Οἱ δὲ πρὸς τοῦτο ἐπιτήδειοι λιθο- 
δόμοι, λιθολόγοι, τέκτονες" οἵ ῬΙΟΘΟΡΙΟ 
ἘΠ 7. Ρ. 18 Ὁ: Ἡνίκα οἱ ἱ λιθοδό- 
μοι δον ταδον οὗπερ ἐπεμνήσθην ἀρ- 
τίως, ΠΌΟΡΙΙΠῚ ἸρΏΔΙΙΒ ἸΟΟΟΓΠῚ δὴ 
ΙΟΚοπαυαβ Ααποί. οτἱΐ. ἴῃ Ν. Ἐ, 
Οραβα. νο]. 2, Ρ. 288 γϑοίβ Ἰπαϊοανογαῦ 
α6 Ἰοοῖὶβ Χϑῃ. οὖ ρυϊουὶ ΡΟ] Παοὶβ, πος 
ΤΩΪητι8 τοοίθ ῬΙθυβοῦαβ δὰ Μοτη 
Ῥ- 254: ΤῊΪΓ γΟΟΘΙΏ ΟΘΟΙΠΡΟΒΙΠΟΠΪΒ 
αἸσθηβ λιθοδόμος. Λιθοτόμος νετὺ Πᾶ- 
Ὀοηΐύ Πιορ. ἴ,. 3, 42, οἱ Ταοίϊοαβ ΜΆ. 
ἂρ Βαπάϊη. Β10]. Μεᾶϊς. νοὶ]. 2, 

Ρ. 228 Β : Ῥητέον ὅτι παντὸς τοῦ ἐν 
τῇ στρατείᾳ (ροί!8 στρατιᾷ) πλήθους 
τὸ μέν ἐστι μάχιμον, ὃ ὃ καὶ ἀπειλητικὸν 
καὶ ἔνοπλον καὶ στράτευμα καὶ στρατὸς 

ὀνομάζεται" τὸ δὲ τεχνικὸν, οἷον λιθο- 
τόμοι, χαλκεῖς, τέκτονες καὶ τὰ ὅμοια, 
οὺς οὐ μόνον διὰ τὰς πολιορκίας, ἀλλὰ 
καὶ τἄλλα συνεπιφέρειν ἀνάγκη. ῬΊοΥ- 
ΒΟΠΤΙΒ αΟ0α Ν᾽ ΔΙΟἸκΘμ Υ τ ΧΘΠΟΡΠΟΙΪΙ 
Τ δ πο γα ΡοΓὨΙθο΄ λιθολόγοι, ΠΟΥ ρο- 
ἰθϑὺ αὖ μαθαθτιῦ 1). Ργ.. ἴῃ 410 ΠΟῚ 
ΒΟ] τὴ δ᾽ Τηδπὶι ΤΘΟΘΠΠΙΒΒΙΠηἃ ΒΟΙΙΡΌΌΓΩ 
1ῃ Βρδίϊο τηα]ῦο ΔΠΊΡ]ΙΟΥῚ δ τ ΡΟ- 
{1 Οσσαραϊθ, 564 οὔϊδηη μὶ ΒΌΡΘΙ 8]18ἃ 
Βουιρύαπι ἰϊΐονα, αἴιθθ ΒΡ τα ὙΘΓΒΌΠΙ 
δι ητιῦ ΑἸ 01Ππ|85 418 ΠῚ μ. 
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τ σ΄ Ἁ “ Ἁ δ ,ὔ 

ὅπλων ἥκετε: ὡς δὲ καλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἣν φίλοι γέ- 
3 τ ’ » 7 « ω “- 

τάνησθε, ἐμοὶ μελῆσει. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ Χαλδαῖοι ταῦτα, [7] 
ν᾿ Ἁ 5 κᾳ ἊΝ ἂ ’ 4 

πολλὰ μὲν ἐπαινέσαντες, πολλὰ δὲ δεξιωσάμενοι ᾧ- 
χοντο οἴκαδε. 

ἌΝ ’ 7, 4 “ ἴων , 

Ὁ δὲ ᾿Αρμένιος ὡς ἤκουσε τὴν τε κλῆσιν τοῦ Κύρου 
Ν. Χ ΄- Ν Χ 7 Ν 5, [χ 

καὶ τὴν πρᾶξιν, λαβὼν τοὺς τέκτονας καὶ ἄλλα ὅσων 
͵ “- -“ ΑΝ, Ἂς “-“ 4 

15 ῴετο δεῖν, ἧκε πρὸς τὸν Κῦρον ὡς ἐδύνατο τάχιστα. ἐπεὶ 
Ἁ 5 Ν ἴω Ὥ 3 ΄ ᾿ 

δὲ εἰδε τὸν Κῦρον, ἔλεξεν, Ὦ Κῦρε, ὡς ὀλίγα δυνάμενοι 
“ ἷ ἴω 7, ον “ 

προορᾶν ἄνθρωποι περὶ τοῦ μέλλοντος πολλὰ ἐπιχειροῦ- 
Ὺ σ΄ Χ Ν Χ Ἁ 

μεν πράττειν. νῦν γὰρ δὴ καὶ ἐγὼ ἐλευθερίαν μὲν μηχα- 
σ΄ ’ “- ΄ 

νᾶσθαι ἐπιχειρήσας δοῦλος ὡς οὐδεπώποτε ἐγενόμην" ἐπεὶ 
3 Ά - ΄“- , 

δ᾽ ἑάᾶλωμεν, σαφῶς ἀπολωλέναι νομίσαντες νῦν ἀναφαινο- : 
μεθα σεσωσμένοι ὡς οὐδεπώποτε. οἱ γὰρ οὐδεπώποτε 
» 7 Ά ιν ΄ “ ΄“΄“ ““ ᾿ 

ἐπαύοντο πολλὰ κακὰ ἡμᾶς ποιοῦντες, νῦν ὁρῶ τούτους 
5 κ Ν , - “ Ψ 

Ιόέχοντας ὥσπερ ἐγὼ ηὐχόμην. καὶ τοῦτο ἐπίστω, ἐφη,: 
- ἰχ » Ά [χά Ε] ΄ β. 0 “ 

Κῦρε, ὅτι ἐγὼ ὠστε ἀπελασαι Χαλδαίους ἀπὸ τούτων 
΄“- , ΕΝ 3, Ὃ Ἀ ΄ 

τῶν ἄκρων πολλαπλάσια ἂν ἔδωκα χρήματα ὧν σὺ νῦν 
7 ᾽ - ἃ σ΄ " Ν «ς “ 

ἔχεις παρ ἐμοῦ: καὶ ἃ ὑπισχνοῦ ποιήσειν ἀγαθὰ ἡμᾶς 
“5.0 Γ οἱ , » , ΄ ᾿, “ 

ὅτ ἐλάμβανες τὰ χρήματα, ἀποτετέλεσταί σοι ἤδη, ὥστε 
57 7 7 

καὶ προσοφείλοντές σοι ἄλλας χάριτας ἀναπεφήναμεν, 
ἃ σ ᾽ Ἅ, 3 Χ 

ἃς ἡμεῖς γε, εἰ μὴ κακοί ἐσμεν, αἰσχυνοίμεθ᾽ ἂν σοι μὴ 
3 «ς Ν 3 ζ “ » 

τη ἀποδιδόντες. ὃ μὲν ᾿Αρμένιος τοσαῦτα ἔλεξεν. [8] 
Οἱ δὲ Χαλδαῖοι ἧκον δεόμενοι τοῦ Κύρου εἰρήνην σφίσι 

ποιῆσαι. καὶ ὁ ,Ἀῦρος ἐπήρετο αὐτοὺς, ἼΑλλο τι; ἔφη, ὦ 
Χαλδαῖοι, ἢ τούτου ἕνεκα εἰρήνης νῦν ἐπιθυμεῖτε ὅτι νομί- 

ἡμέτερα (ἃ. ργ., αὐ νΙἀοίατ. γένησθε ἡ Ἰῃ οἱ τηιίαΐ 1). Γ᾿. ἐμοὶ] ἐ ἐμοὶ 
ἔφη Δ. 14. ταῦτα οἱ χ. 1). δεξιωσάμενοι] τὸν κῦρον 844. 10). ὁ 
δὲ---τό. παρ᾽ ἐμοῦ Οτορον. ΟὐΥ. Ἰῃ Ηοτιπορ:. γα12. Βμεύϊ. νοὶ]. 7, Ρ. 1105. 15- 
τοὺς οἵη. 0. ἄλλα] τἄλλα 1). ἄλλα ὅσα ὐρΌΥ. ἠδύνατο, Α.α. ἄνθρ. 
πρ. ἄτερ. οὐδέποτε ἄτερ. σεσ. ὡς οὐδέποτε [.. ἄτερ. οἵ γὰρ] οὐδὲ γὰρ 
ατερ. Δα οἱ ἃ. τηρ΄. τ. γρ. χαλδαῖοι. ὅρα ατορ. εὐχόμην Δ.Ὁ. εὔχο- 
μᾶν 1). ΘΟΙΤ. 5. ν. 68Δα. τὰ, 16. σοι] σοι ἤδη 10. ἀναπεφήναμεν (.}). 
ἂν ἀπεφήναμεν Δ.Α. ἀποδιδόντες ἃ καὶ ἀποδιδόντες οὐδὲν ἄξιον οὐδὲ οὕτως 

πρὸς εὐεργέτην καταλαμβανόμεθα τοσοῦτον ποιοῦντες (--τάς Ι,.) αὐ. α. τὰρ- Ὁ; 
1,.Μ. 17. τοσαῦτα] ταῦτ᾽ Ὦ. εἰρήνης ΔΑ. σφίσιν Α. ἄλλο 
τι] ἄλλου του ἴ,. τηρ΄. ἃ]. τη. ἐπιθυμεῖτε) ε Ἰῃ Τα5. 1)..» ῬὈΓ. αἰ. 

οἵ---ποιοῦντες] ποιεῖν πρός τινα 81:5 Παροῦ 40 ΠΠ 0.15, αἵ ΟΤΉ ΓΘ ΠΤ τ1Π| ἄμχ- 
ΕΒΌΙ, 6,21, 32; 7. 4. 3, ΟὐἸΠηθηΐ. 1, ΕΥἸπὶ αποα ΑἸάιι8, 4] σοι μὴ ἀποδιδό- 
τ: δ: 4. 2,16. ΝΙΠΙ]ομηι8 τούπὶ ναι, 1Ο] ΘΓ 0116. το ἀ]α1ΐ ἃ ἴῃ ᾧ πηπίαΐο, 
ΒΟΟ τηθιηΡγπὶ ἴδιη οχίστιιαπη ἤάθιη Ματγρίαβ ἴῃ οἵ. 



ΒΒ. 1. ΧΡ. 199 

Ἂ Η͂ ΒΙΣ ἡ 7 ἊἋ 

ἂν δύνασθαι ζῆν εἰρήνης γενομένης ἢ 
σ ΕῚ Χ ς ΄- (δ᾽ ᾿ὕ ᾿ 237 «ς Σ λ 

πολεμοῦντες, ἐπειδὴ ἡμεῖς ταδ᾽ ἔχομεν ; ἐφασαν οἱ Χαλ- 
΄- ἃ 3 3, - 5 Ν 18 δαῖοι. καὶ ὃς Τί δ᾽, ἐφη, εἰ καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀγαθὰ προσ- 

΄ ᾿ Χ ἈΠ (ἢ Ἔν Ἂ ὕ Χλλ με γένοιτο διὰ τὴν εἰρήνην; ἔστι ἂν, ἐεφασαν, μᾶλλον εὺ- 
͵ 3 37 Ἂ Ν Χ “ 7 

φραινοίμεθα. Αλλο τι οὖν, ἐφη, ἢ διὰ τὸ γῆς σπανίζειν 
“ “- 5 7 ἣν “ 

ἀγαθῆς νῦν πένητες νομίζετ᾽ εἶναι ; συνέφασαν καὶ τοῦτο. 
5 3, ΄“ 3 ἴω σ“ 

Τί οὖν; ἔφη ὁ Κῦρος, βούλοισθ᾽ ἂν ἀποτελοῦντες ὅσαπερ 
ε ὕ 3 ᾽ὔ Ε ΄- δ “ Φ 7] “ 3 ΄ οἱ ἄλλοι ᾿Αρμένιοι ἐξεῖναι ὑμῖν τῆς ᾿Αρμενίας γῆς ἐργα- 

ες ΟΝ δ ε “ 3 

ζσθαι ὁπόσην ἂν θέλητε; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι, εἰ πι- 
,ὔ Ν᾿ » , , Ν Χ Υ) ἊΣ ᾿Α 4 

το στεύοιμεν μὴ ἀδικήσεσθαι. Τί δὲ, συ, ἐφη. ὦ Αρμένιε, 
, δ - ν 3 7 ᾽ Ἂν 

βούλοιο ἄν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν χώραν ἐνεργὸν γε- 
7, 3 ζ, Ἂ “ Ἁ ΄ς ον - - 

νέσθαι, εἰ μέλλοιεν τὰ νομιζόμενα παρὰ σοὶ ἀποτελεῖν οἱ 
5 ΄ »ὕ 59 “κ΄'͵ Ἂ “- 7] θ " 

ἐργαζόμενοι ; ἔφη δ᾽ Αρμένιος πολλοῦ ἂν τοῦτο πρίασθαι 
Ἂ ἊἋ » ᾿ Ν᾿ ,ὔ Ἁ δ᾽ ε - 

δοπολὺ γὰρ ἂν αὐξάνεσθαι τὴν πρόσοδον. "Τί δ᾽, ὑμεῖς, 
5 ω 3 Α 5᾽ »η7 4... Αδ ΕΝ 

ἐφη, ὦ Χαλδαῖοι, ἐπεὶ ὄρη ἀγαθὰ ἔχετε, ἐθέλοιτ᾽ ἂν ἐᾶν 
“- Ν 5 χω γ΄. « ’, 

νέμειν ταῦτα τοὺς ᾿Αρμενίους, εἰ ὑμῖν μέλλοιεν οἱ νέμοντες 
᾿ Ἄ » ΄“ Ὑ,) ς ΄- Ν᾽ Χ Ἂ 

τὰ δίκαια ἀποτελεῖν ; ἔφασαν οἱ Χαλδαῖοι: πολλὰ γὰρ ἂν 
΄ σι ᾿, Υ̓ 327 ΣΡ . 

ὠφελεῖσθαι οὐδὲν πονοῦντας. Σὺ δὲ, ἐφη, ὦ ᾿Αρμένιε, 
’ὔ ἊἋ ΄- κ᾿ “- 5 7 Χ 

ἐθέλοις ἂν ταῖς τούτων νομαῖς χρῆσθαι, εἰ μέλλοις μικρὰ 
κ᾿ Χ 7 μν 4 

ὠφελῶν Χαλδαίους πολὺ πλείω ὠφεληθήσεσθαι; Καὶ σφο- 
ΕΝ 3 σι. 77 ΕῚ ΄ι ΒΥ 

δρα ἂν, ἔφη, εἰ οἰοίμην ἀσφαλῶς νέμειν. Οὐκοῦν, ἐφη, 
“ Ἂ 4 ἈΠΙΣΨ 3 ᾿ς 2, ε 

ἀσφαλῶς ἂν νέμοιτε, εἰ τὰ ἄκρα ἔχοιτε σύμμαχα ; ἐφὴ ὃ 

ζὥτε ἀσφαλέστερον 

[9] 

ἂν οἵη. 1). 
18. τί δ᾽] τί οὖν Ὦ. 
λοισθ᾽] ἢ βούλοισθ᾽ Ὦ. 
10. σοι 10. 8. ν. 8]. τη. 
χώραν] γῆν Ὁ. 

ἐπειδὴ ΤΙΒΟΠΘτιι5. ἐπεὶ δὲ Α.(. ἐπεὶ Ὁ. τάδ᾽] τἄλλ᾽ Ὁ. 
ἔτι] ὅτι Α.α. ἔφη ὁ κῦρος] ὁ κῦρος Α.α. βού- 

ἄλλοι οὐ γῆς Ὁ. τηρ΄. ἃ]. Ὡ. θέλητε] βούλησθε 1). 
ἀργὸν ΑἸΑ. οἷ, αὐ νιάείαν, Η. Μ. ἀργὴν Α.}). ἃ. 

ἐνεργὸν] ροϑύ πος ποιῆσαι ριιποί15 ποίαϊ 1). οἱ οπι. Α. 
βου, (ἃ, 20. ὠφελῆσθαι 1). ὠφελεῖσθε ἃ. ποιοῦντας Δ. πονοῦν- 
τες ὮὉ. μέλλεις ἃ. ὠφεληθήσεσθαι) ὠφελήσεσθαι Ὦ.Η. εἰ οἷοι- 
μην οτη. ἃ., 46 αὰο ν. ρ81110 ροβί. εἴπερ οἰοίμην Β. ἀσφαλῶς] ἀσφαλὲς [.. 
οἵ αὶ τηρ΄. ΥΤ. Δ4αἸΌ "εἰ ἡμῖν ἀσφαλὲς νέμειν---οὐκ ἂν, ΒΘατι6 8 διΐθιη ἡμεῖς Παρ οί 
ΟΟΥΤ.. ἴῃ ΤΆΒ., ὈΓ. εἰ οἰοίμην, φιοα ΠΟΥΤ. πηρ΄. ΒΌΡΡΙΘν 110 εἰ ἡμῖν, ἀπαθ ἀσφα- 
λῶς τηπΐατο ἀθθυϊζ ἴῃ ἀσφαλὲς, ἃ. νέμειν---ἀσφαλῶς οτη. Α. ἔφη οτη. 
α., υϊ, αὐ τηοάο αἰϊοίατη, Πδθο οπληΐα τηρ΄. Γ. ἂν νέμοιτε] νέμοιτε ἂν ἢ). 

18, γῆς σπανίζειν ἀγαθῆς] ΟΠ ΑΙ Ὀυτη τὴν ᾿Αρμενίαν, αὶ Βαηὖ ΑΥΤΩΘΩΙΙ. 
5. ΟΠ] ἀδθουαχηῃ ἴθυγοθ δυθυ  ςαΐθια πο- 20. ὠφεληθήσεσθαι) Ν᾽ αγΙοἴαβ. ατιδ 
αὐ οὐϊαπὶ ΑΡ}0]]. Βἢ.. 2, 274. ὈΙοηγβ. 
ῬδΡ. ύ8. ΠΌΤΟΗ. 

ἀποτελοῦντες, ΄σποα πο οὰπὶ βού- 
λοισθε 56α αὕτη ἐξεῖναι ΘΟ] Πρ ΘΠ πτὰ 
ἔπογαῦ, ααστη βου! θογθῖ, ἴῃ τηθηΐθ Πᾶ- 
Ὀεθαΐ ἴαἰδ φυϊὰ πὶ ἐξουσίαν λαμβάνειν. 
ΚΙ ΤΉ] γαῖ ο 6 πιοχ αἸοιιηία οἱ ἄλλοι 
᾿Αρμένιοι Ρ1Ὸ οἱ ἄλλοι οἱ ἐργαζόμενοι 

Πϊς οϑῦ 1 σοαϊοϊθιι5 ΒεοΡρῖτι5. τϑαὶῦ ἴῃ 
Οοτπτηθηΐ. οὐ ἀρπα Ῥ]αΐοπθιῃ, 11ὈΤῚΒ 
ΤΠ040 σΟΠΒΘΏΓΘΗΓθτι5 ἴῃ ὠφεληθήσε- 
σθαι τποᾶο ᾿πίρ τὐγατηαθ [ΟΥΤΉΆΤη 
γα ΔΓ 118, τπὖ ἴῃ 8115 Πα] πΒτ αἱ] ἢι- 
ὈΌΤΟΤΙΙΠῚ [ΟΡ Ώ15, νοὶτιῦ τιμηθήσομαι, ἃ6 
αὰο ΕἸχῚ δα δίθρμαπιπι ν. Τιμάω, 6 
φοβηθήσομαι, 46 4ὸ ἃ 2. 23; 30. 
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3 [4 

οι ᾿Αρμένιος. ᾿Αλλὰ μὰ Δί, ἐφασαν οἱ Χαλδαῖοι, οὐκ ἂν [το] 

ἡμεῖς ἀσφαλῶς ἐργαζοίμεθα μὴ ὅτι τὴν τούτων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
3 Ἂ ’ Ὁ ἂν 7 7 ν᾿ νους “- 

ἂν τὴν ἡμετέραν, εἰ οὗτοι τὰ ἄκρα ἔχοιεν. Ἐΐ δ᾽ ὑμῖν αὖ, 
“, Ν “, “ 35) “ Ἃ ψ ω ρὺ 

ἐφη,. τὰ ἄκρα σύμμαχα εἴη; Ούυτως ἂν, εφασαν, ἡμῖν 
΄- 7 Ν Ν Ὑ "4 ΩΝ 

καλῶς ἔχοι. ᾿Αλλὰ μὰ Δί, ἔφη ὁ ᾿Αρμένιος, οὐκ ἂν 
.ς- κα 3 οὶ 5, ᾽ Ὅς ΄ ἐς ΔΎ ΩΝ 

ἡμῖν αὖ καλῶς ἔχοι, εἰ οὗτοι παραληψονται πάλιν τὰ ἄκρα 
77 Ἃ Ἅ ΄“ 53 

ο) ἄλλως τε καὶ τετειχισμένα. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Οὑτωσὶ 
7] “ εὖ 7 ’ὔ “ Ἂ 7, 

τοίνυν, ἐφη, ἐγὼ ποιήσω" οὐδετέροις ὑμῶν τὰ ἄκρα παρα- 
4 5 ϑ « ΄. ͵ὔ 5 ΧΕ “Χ 3 “" Γ΄ “ον 

δώσω, ἀλλ᾽ ἡμεῖς φυλάξομεν αὐτά: κἂν ἀδικῶσιν ὑμῶν 
« , τ ΄- ψ᾿' ς “- , 

ὁπότεροι, σὺν τοῖς ἀδικουμένοις ἡμεῖς ἐσόμεθα. 
« " ἊΨ 5 ἥΖ σι Ἂ ἂν 57 

23 ὥς ὃ ἤκουσαν ἀμφότεροι ταῦτα, ἐπῃνεσαν καὶ ἐλεγον [11] 
σ Ο Ἃ ῇ ΄ , 7, δον » 

ὅτι οὕτως ἂν μόνως ἡ εἰρήνη βεβαία γένοιτο. καὶ ἐπὶ τού- 
5 ΤΥ τὰ ΄ Ν Ἀ ᾿ Ν ͵7ὕ 

τοις έἐλαβον καὶ ἐδοσαν πάντες τὰ πιστα, καὶ ἐλευθέρους 
μὲν ἀμφοτέρους ἀπ᾽ ἀλλήλων͵ εἶναι συνετίθεντο, ἐπιγαμίας 
δ᾽ εἰναι καὶ ἐπεργασίας καὶ ἐπινομίας, καὶ ἐπιμαχίαν 

54. κοινὴν, εἴ τις ἀδικοίη ὁποτέρους. οὕτω μὲν οὖν τότε διε- 
’ “ ιν» ἰς ψ, ς ΄ ΄ 

πραχθη" καὶ νῦν δὲ ἔτι οὕτω διαμένουσιν αἱ τότε γενόμεναι 
“ 7, Ν - Χ 5 ͵ Υ Ἁ Υς Ἂ 

συνθῆκαι Χαλδαίοις καὶ τῷ τὴν ᾿Αρμενίαν ἔχοντι. ἐπεὶ δὲ 
« “ ν Χ ᾿ , ’ 

αἱ συνθῆκαι ἐγεγένηντο, εὐθὺς συνετείχιζον τε ἀμφότεροι 
΄ « Ἀς ΄ , “ 

προθύμως ὡς κοινὸν φρούριον καὶ τἀπιτήδεια συνεισῆγον. 
25 ἐπεὶ δ᾽ ἑσπέρα προσήει, συνδείπνους ἔλαβεν ἀμφοτέρους [13] 

πρὸς ἑαυτὸν ὡς φίλους ἤδη. συσκηνούντων δὲ εἰπέ τις 
τῶν Χαλδαίων ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις σφῶν πᾶσι ταῦτ᾽ 

Ἀ ν᾽ 7 ΄ι δ ΄ σ᾿ 

εὐκτὰ εἴη" εἰσὶ δέ τινες τῶν Χαλδαίων οἱ λῃζόμενοι ζῶσι 
Ν 3 δ᾽ χὉ 7 5 ’ 3» δ (ἐλ ᾽ » , 

καὶ οὔτ᾽ ἐπίστανται ἐργάζεσθαι οὔτ᾽ ἂν δύναιντο, εἰθισμέ- 
8. Ἃ 7 , 3, ἃς με » Ι͂ Ὁ Ἢ , 

νοὶ ἀπὸ πολέμου βιοτεύειν" ἀεὶ γὰρ ἐλήζοντο ἢ ἐμισθοφό- 
- Χ Ἂ “ “ - Ν 

ρουν, πολλάκις μὲν παρὰ τῷ ᾿Ϊνδῶν βασιλεῖ, καὶ γὰρ, 

21. τὰ ἄκρα σ.] τὰ σ. 1)., νοΓϑιυπὴ ἸΠΟΠΟΔΠΒ. 80 σ. ’ εἴη} εἶεν Δα. 
22. ἔφη Ροβί ποιήσω ).. ὁπότεροι] ὁποτεροιοῦν 1). ΘΟΥΤ., 71] Ρυ. ὁπότεροι 
οὖν. ἐσ. ἡμεῖς 10. 23. ταῦτα ἀμφότεροι 1). μένων εἴη μόνως 1). 
βεβαία γένοιτο] βεβαίως εἴ α 8. ν. Ὁ. ἔδοσαν καὶ ἔλαβον 1). αβῚ ἴῃ ῬΆΒ. 
ΟΣ : ἀμφοτέρους οτη. 1). συνετ. εἶναι ΡῈ ἐπεργασίας ἐνεργείας 
566 εἰ ἴῃ ε τηπίαίο ἢ, ΠΙπα Ῥο]]υχ 7, 142, οὗ ἐπινομία 184. ἐπιμαχίαν) 
ἐπισυμμαχίαν Α.ἃ. κοινὴν] δὲ κοινὴν 10. ὁποτέρους) ποτέρους Α. οὖ αὶ 

8 ν. 8646, ὁ οἱ οὖν (. ὁποτέρους οὖν 1). 24. οὖν οἵη. Α.})ὴ. γεγένηντο Α.α. 
» ’΄ , 5 " ν - Ἁ » ’ “ 

ἐγένοντο 1). συνετειχίζοντο ἀμφ. 10. ΓΛΌΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. συνῆγον 1). 
δὲ εἰσ 8. Υ. 684. τη. 25. προσείη α. ἔλαβον ἃ. ΡΥ. πᾶσιν εὐκτὰ 
ταῦτα ;.. εἰσὶ] εἶεν ῃ. ΤᾺ ΡΥ ληιζόμενοι οὐ ἐληίζοντο. ἐπίστανται] 
ἂν ἐπίσταιντο 1). αἰεὶ Α.α. ἢ) καὶ Ὦ. ἰνδῶν] τῶν ἰνδῶν (. 

22. ὁπότεροι---232. ὁποτέρους] Ϊ. η. 25. παρὰ τῷ ᾿Ινδῶν βασιλεῖ] δ 
ὁποτεροιοῦν, τἰὖ ἢ, 4; 5. Γαθυπηΐ παϊϊοΠ68, ααϊθιι8 Ιηἀοχιτα 
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ἔφασαν, πολύχρυσος ὁ ἀνὴρ, πολλάκις δὲ καὶ παρ ᾿Αστυ- 

26 ἄγει. καὶ ὁ Κῦρος ε ἔφη, Τί οὖν οὐ καὶ νῦν παρ᾽ ἐμοὶ 
μισθοφοροῦσιν ; ἐγὼ γὰρ δώσω ὕσον τις καὶ ἄλλος 

πλεῖστον δήποτε ἔδωκε. συνέφασαν, καὶ πολλούς γε 

ἔσεσθαι ἔλεγον τοὺς ἐθελήσοντας. 
Καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω συνωμολογεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος ὡς [13] 

ἤκουσεν ὅτι πολλάκις πρὸς τὸν ᾿Ινδὸν οἱ Χαλδαῖοι ἐπο- 
ρεύοντο, ἀναμνησθεὶς ὅτι ἦλθον παρ᾽ αὐτοῦ κατασκεψό- 
μενοι εἰς Μήδους τὰ αὐτῶν πράγματα καὶ ᾧχοντο πρὸς 
τοὺς πολεμίους, ὅπως αὖ καὶ τὰ ἐκείνων κατίδωσιν, ἐβού- 

48 λετο μαθεῖν τὸν ᾿Ινδὸν τὰ ἑαυτῷ πεπραγμένα. ἤρξατο οὖν 
λόγου τοιοῦδε: Ὦ ᾿Αρμένιε, ἔφη, καὶ ὑμεῖς ὦ Χαλδαῖοι, 
εἴπατέ μοι, εἴ τινα ἐγὼ νῦν τῶν ἐμῶν ἀποστέλλοιμι πρὸς 
τὸν Ἰνδὸν, συμπεμψαιτ᾽ ἂν μοι τῶν ὑμετέρων οἵτινες αὐτῷ 
τὴν ὁδὸν ἡγοῖντο ἂν καὶ συμπράττοιεν ὥστε γενέσθαι ἡ ἡμῖν 
παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἃ ἐγὼ βούλομαι : : ἐγὼ γὰρ χρήματα μὲν 
προσγενέσθαι ἐ ἔτι ἂν βουλοίμην ἡμῖν, ὅπως ἔχω καὶ μισθὸν 
ἀφθόνως διδόναι οἷς ἂν δέῃ καὶ τιμᾶν καὶ δωρεῖσθαι τῶν 

27 

ὁ οτῃ. 0. 1. 6. ἁνήρ. Υ. δα Ἡ. 6΄. 4, 8, 22. 
ἀπηΐ ΡΥ]. ἐθελήσαντας 10. 
ἰνδὸν 1). ἰνδὸν] ἰδὼν Α. ργ. 
σκεψάμενοι. αὐτῷ 10. Ργ. 
ἀποστελλοίμην Α.10. οοττ. α. 

26. συνέφασαν ] οἱ δα- 
27. οὕτως Δ.Ὦ. πολλάκις ρΡοϑί 

κατασκεψόμενοι ϑίορπαδημιβ. [01] κατα- 
28. ἀρμένιοι (.. ΡΥ. ε 5.Υ. νῦν οτη. 1). 

τὴν] τήν τε 

ῬΑΥΙΪΟΥ ΠποΟΙηθη ὑὐϊθαοτιηΐ Μ᾽ εἴθ 68. 
Ηδγπὶ ἀπᾶ ἴῃ [ηα]ὰ ΟΥΘη 8}1 ΡΥΟΡΥΪΘ 
αἸοῖα, {86 Ἰηΐον (ἀδῆσοιῃ ἱπαυτηαιιθ 
Ἰδεεῖ ; αἰΐθοτὰ ἴθ ΑΙ ορῖα βθάθιη 
πδοία εδί. Νρᾷᾳᾷθ ἤδθα πθαὰδ 11ἃ [π- 
ἀοΥπη παῖϊο οβϑῖ, 46 αὰὰ ἢϊς ἁρὶ Χο- 
ΠΟΡΒΟΗ ; ΟὈἾ118 ὨΙβύουΙδ5 ΤΑΓΟ ροβίαϊαί 
πὖ Ιπο8 οἰϊδπη ΠΟ ἰοηρο δὺ Ατ- 
τηθῃΐϊα (Π] ἀδοογαπηαθθ 8 ΟΠ αὶ]γ- 
Ῥύυτὴ τορίομθ αἰβίδητθβ ᾿Πν ΘΒ Πρ 8. 
ΤΠ ΠΌΙ  Οὐοηΐ. 88 4.2.1 

26. συνέφασαν] 1) ε]ονὶ δΔα]δοίατη 80 
ἩΙΡΓΑΥΊΟ Ἰη {116 Ῥγοπόσηθῃ, αὐ ΑΠΌ). 3, 
1, 5; 7. 8, 1ο, αυοα 5165 αἰοὶ ποῃ ρο- 
ὑπϊ886. ΔὉ βου]ρίουβ Αἰςο δηϊτηδῆγοΥ- 
ἰεγαΐ 1ὰπὶ Η οἰ παογῆιμιβ. Ἐθοθη του ττα 
ΘΧΘΙΏΡΪΔ δὔ ]πητι8 δα “68. ϑίθρἢ. ν. 
Οὗ, ΜΟΙ]. 5. Ῥ- 2254 Β. 

αὐτῶν͵ Ἐδτύτη δρια ΔΗ ΙΟΥ ΕΒ 
ῬΙΟΠΟΙΉΠἾΒ Ὠ] 15 ἸΏΤΘΙ Δ] ο] τὴ οἵ 
ΠΟΙΊΘη ΘΟΟἸ]ΟΟΔΙΠΟΠ ΘΙ ἰδ ]ρῚ δα 1.1, 5. 
ΘΘΟΡΙτ5. 5165 ΤΘΟΘΏΓΟΙΘΒ. θ1ο Ομ γβ. 
ΟΥ. 2, ν0]. 1, Ρ. 98 : ̓Ως κρείττω μὲν 

αὐτὸν φανῆναι, κρείττω δὲ τὴν αὐτοῦ 
ἀγέλην" 6, Ρ. 205 : Μήτε Χείρωνος μήτε 
᾿Ασκληπιοῦ μήτε τῶν ᾿Ασκληπιαδῶν ἰω- 
μένων μηδὲν αὐτοῖς ὄφελος εἶναι διὰ 
τὴν αὐτῶν ἀκολασίαν καὶ πονηρίαν. 
ϑεα ἂρ δαηάριῃ ΟΥ̓. 7, ν0]. 1, Ρ. 
248, τὸν ἄνδρα αὐτῆς ΡτῸ αὐτῆς ἄνδρα, 
αποα αὑτῆς 1116 ΒΟΙΌΙ ροββοῖ, γϑϑεϊπ- 
[τὼ οΧ οοα6α. υχθιβ 10. Ρ. 2ύο: 
Οἷον εἰώθασι λοιδορούμενοι προφέρειν 
πολλάκις οὐ μόνον τὰς αὐτῶν ἐργασίας, 
ἀλλὰ καὶ τῶν γονέων. ἴπδβογ. ἀρπᾶ 
Ουγάτϊτπῃ πες. 1610}. .74» Ἐ. 39. 
6, τι8: Μηδὲ τὰ -- ἅπας ὑπάρχοντα. 
Ἐδγηθϑίαηα ΟὐΥΡ. [ΏΒΟΥ. γν0]. 3, Ῥ. 
810, ἢ. 5984, 28: Φονεύσας ἹἹππολύ- 
ταν καὶ τὰν αὐτᾶς πόλιν Ἡρακλῆς ἑλών. 
)1Ὸ (Οὐ ββῖαβ 62, 27: Τῷ τε Νέρωνι καὶ 
τοῖς αὐτοῦ φίλοι. 

28. καὶ τιμᾶν καὶ δωρεῖσθαι] Αρυὰ 
Ῥουβαβ ΤΔΟΥΒ οὐαῦ ΔΗ 4 ῸΙ ΘΟΤΙΙΩ ΟΤἿῚ- 
Ὠϊατη Ὀθηθῆἤοϊα ααὶ ον ον απ! ἃς 
ΡΙΌΘΟΙαγΘ ροββαυδμῦ αἰ ἀθ τθρ. Ὦ6ΠΘ 
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’ ἊΝ δι ον "4 ἈΠ ΟΣ Ἂ 

συστρατευομένων τοὺς ἀξίους" τούτων δὴ ἕνεκα βούλομαι 
Υ 4 , “- ΄ 

ὡς ἀφθονώτατα χρήματα ἔχειν, δεῖσθαι τούτων νομίζων. 
΄“- Ν τ , «ς Υ͂ 5 ἢ Ψ, » δὴ 

τῶν δὲ ὑμετέρων ἡδὺ μοι ἀπέχεσθαι φαίνεται: φίλους γὰρ 
ε ΄σ 57 7 ἈΝ 3 ΄Ἢ 9 ψε « ’ “Δ ᾽’ὔ 9 

ὑμᾶς ἤδη νομίζω: παρὰ δὲ τοῦ ᾿Ινδοῦ ἡδέως ἂν λάβοιμι, εἰ 
͵ 53 “, ὯΝ " “-“ «ς , “ 

20 διδοίη. ὁ οὖν ἄγγελος, ᾧ κελεύω ὑμᾶς ἡγεμόνας δοῦναι 
ἈΝ ͵ ᾿ » Ν 3. Φ Ὁ ͵ 

καὶ συμπράκτορας γενέσθαι, ἐλθὼν ἐκεῖσε ὧδε λέξει: 
ΕΝ 4 “- “5. Χ “ Ν ᾿ 

ἔπεμψε με Κῦρος, ὦ ᾿Ϊνδε, πρὺς σε φησὶ δὲ προσ- [14] 
δεῖσθαι χρημάτων, προσδεχόμενος ἄλλην στρατιὰν οἴκοθεν 
ἐκ Περσῶν' καὶ γὰρ προσδέχομαι; ἔφη: ἣν οὖν αὐτῷ 
πέμψης ὁπόσα σοι προχωρεῖ, φησὶν, ἢν θεὸς ἀγαθὸν τόδ 

΄-΄ ΄. 4 ΄-΄ Ω σι 

διδῷ αὐτῷ, πειράσεσθαι ποιῆσαι ὥστε σε νομίζειν καλῶς 
ἴων “ “ Χ « -“ 

30 βεβουλεῦσθαι χαρισάμενον αὐτῷ. ταῦτα μὲν ὁ παρ᾽ ἐμοῦ 
΄ ΄- Ν Ἑ ἴω « σ΄ 3 » ἐμ Υ “ 

λέξει: τοῖς δὲ παρ᾽ ὑμῶν ὑμεῖς αὖ ἐπιστέλλετε ὅ τι ὑμῖν 
7 53 Νν Ἃ Ν »," » ᾽ 

σύμφορον δοκοίη εἶναι. καὶ ἣν μὲν λάβωμεν, ἔφη, παρ 
3 ΄σι 5 7 , δ Ν Χ 7 

αὑτοῦ, ἀφθονωτέροις χρησομεθα" ἢν δὲ μὴ λάβωμεν, 
εἰσόμεθα αὐτῷ ὅτι οὐδεμίαν χάριν ὀφείλομεν, ἀλλ᾽ ἐξέσται 

ἡμῖν ἐκείνου ἕνεκεν πρὸς τὸ ἡμέτερον συμφέρον πάντα 
31 τίθεσθαι. ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Κῦρος, νομίζων τοὺς ἰόντας ᾿Αρ- 

" κ 7 σι ΄, Ν » ἘΝῚ," βῆ ρς. 
μενίων καὶ Χαλδαίων τοιαῦτα λέξειν περὶ αὐτοῦ οἷα αὐτὸς 
5 ͵ ’ , ’ ἴω 

ἐπεθύμει πάντας ἀνθρώπους λέγειν καὶ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ. 
7 Ν Χ ς ἕ ω ἮΝ 7 Χ 

καὶ τότε μὲν δὴ, ὁπότε καλῶς εἶχε, διαλύσαντες τὴν σκη- 
ν.. ᾽ 

νὴν ἀνεπαύοντο. 

ΚΕΦ. 1. 
ΕΣ » ε Α “ “- ᾽᾽ Ἂ »» » 

Φ ὦ ὑστεραίᾳ ὃ τε Κῦρος ἔπεμπε τὸν ἄγγελον ἐπι- 
στείλας ὅσαπερ ἔφη καὶ ὁ ᾿Αρμένιος. καὶ οἱ Χαλδαῖοι 
συνέπεμψαν οὺς ἱκανωτάτους ἐνόμιζον εἶναι καὶ συμπρᾶξαι 

στρατευομένων ἃ. δὴ] μὲν δὴ Π).(. 5. ν.Υ. δεῖσθαι] δὲ «4α. 1).α. 
Ἐν νυ ἵν νομίζων (ὐ.10. νομίζω Δ.α. δὲ] μὲν Ὁ. ἀπέχεσθαι) φείδεσθαι 
Π: Τὰσ. 5', τὴ, 6),1.. ΤΡ; Ὑ- φαίνεται 1). τηρ΄. ἃ]. τη. ἤδη ὑμᾶς ἃ. 
50. φασὶν ἃ. α. ΕΟ. Υ. πειράσασθαι σε ποιήσειν 1). σε οἵη. ἃ. χα- 

ρισάμενος Δ Ὁ. 30. συμφέρον Ἐ. τηρ. ἃ. 85.ν. δοκοίη] δοκεῖ ἃηΐθ 
σύμφορον 1). ἔφη οτη. 1). αὐτῷ Ροβὲ οὐδράίοα 1). οὐδὲ μίαν. ἔπ, 
ὀφείλοιμεν Α.α. ἕνεκα 1). ἡμέτερον] ἐκείνου 1). ΠΟΥ. τηρ'. σύμ- 
φορον 1). 41. ἰόντας ἰδιώτας 1). ἐπιθυμεῖ Α.α. λέγειν Α.Ε. καὶ 
λέγειν καὶ ἀκούειν 1). καὶ ἀκούειν (α. 85. ν. Γ΄. 1. συνέπεμπον 1). 

ΠΟΥ ογαηΐ, ῬΥΟΪΙΧΘ. οατη]αΐθαιιθ τθ- τηθ] ΠΟΥ 118 τοϑίαϊ! οὐϊαπη ΑἸ. 7, 7» 
ΠΠΠΘΓΑΥ, ἰοδῖο Πογοάοίο 5, 154, οἵ 21, 4ππὶ αἴγαααθ ἔογιηδ ταῦ ΧΘ- 
Ὧ'6. τ Ἱ] Ἀγ} 115. ῬΥΈΘ115 ΡΙαῦ. Αὐΐαχ. ΠΟΡΠΟΗ. 
τ ΠΌΥΌΟΗΕΙ.: δοκοίη] Υ. δα 1, 4; 14. 

30. σύμφορον] Ρτο συμφέρον 6Χ 



118. ΠΙ. ΟΑΡ, ΠῚ. 148 

καὶ εἰπεῖν περὶ Κύρου τὰ προσήκοντα. ἐκ δὲ τούτου κατα- 
σκευάσας ὃ Κῦρος τὸ φρούριον καὶ φύλαξιν ἱκανοῖς καὶ τοῖς 
ἐπιτηδείοις πᾶσι καὶ ἄρχοντ᾽ αὐτῶν καταλιπὼν Μῆδον ὃν 
ᾧετο Κυαξάρῃ ἃ ἂν μάλιστα χαρίσασθαι, ἀπήει. συλλαβὼν 
τὸ ἕτερον στράτευμα ὅσον τε ἦλθεν ἔχων καὶ ὃ παρ᾽ ̓ Αρ- 
μενίων προσέλαβε, καὶ τοὺς παρὰ Χαλδαίων εἰς τετρα- 
κισχιλίους, οἱ ᾧοντο καὶ συμπάντων τῶν ἄλλων κρείττονες 

2 εἶναι. ὡς δὲ κατέβη εἰς τὴν οἰκουμένην, οὐδεὶς ἐ ἐμεινεν ἔνδον [2] 
᾿Αρμενίων οὔτ᾽ ἀνὴρ, οὔτε γυνὴ, ἀλλὰ πάντες ὑπήντων 

ἡδόμενοι Τῇ εἰρήνῃ καὶ φέροντες καὶ ἄγοντες ὅ τι ἕκαστος 
ἄξιον εἶχε. καὶ ὁ ̓ Αρμένιος τούτοις οὐκ ἤχθετο, οὕτως ἂν 
νομίζων καὶ τὸν Κῦρον μᾶλλον ἥδεσθαι τῇ ὑπὸ πάντων 
τιμῇ. τέλος δ᾽ οὖν ὑπήντησε καὶ ἡ γυνὴ τοῦ ᾿Αρμενίου, 
τὰς θυγατέρας ἔχουσα καὶ τὸν νεώτερον υἱὸν, καὶ σὺν 
ἄλλοις δώροις τὸ χρυσίον ἐκόμιζεν ὃ πρότερον οὐκ ἤθελε 

3 λαβεῖν Κῦρος. καὶ ὁ κῦρος ἰδὼν εἶπεν, ὙὝμεϊς ἐμὲ οὐ ποι- [4] 
ἤσετε μισθοῦ περιιόντα εὐεργετεῖν, ἀλλὰ σὺ, ὦ γύναι, 

ἔχουσα ταῦτα τὰ χρήματα ἃ φέρεις ἄπιθι, καὶ τῷ μὲν 
᾿Αρμενίῳ μηκέτι δῷς αὐτὰ κατορύξαι, ἔκπεμπε δὲ τὸν υἱὸν 
ὡς κάλλιστα ἀπ᾽ αὐτῶν κατασκευάσασα ἐπὶ τὴν στρατιάν" 
ἀπὸ δὲ τῶν λοιπτῶν κτῶ καὶ σαυτῇ καὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ ταῖς 
θυγατράσι καὶ τοῖς υἱοῖς ὅ τι κεκτημένοι καὶ κεκοσμημένοι 
κάλλιον καὶ ἥδιον τὸν αἰῶνα διάξετε" εἰς δὲ τὴν γῆν, ἔφη, 
ἀρκείτω τὰ σώματα, ὅταν ἕκαστος τελευτήσῃ; κατα- 

4 κρύπτειν. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν παρήλασεν᾽ ὁ δ᾽ ᾿Αρμένιος [4] 
συμπρούπεμπε καὶ οοἱ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι, ἀνακαλοῦν- 

κατασκευάσας Ῥορρο. παρασκευάσας Α.α. ἐπιτελέσας 1). ροβύ κῦρος. ἱκα- 
νοῖς καὶ οἷς καὶ ἴῃ Τ85. Π). ἴῃ ἱκανῶς τηπίαύαπῃ νἹἀ θέαν. μήδων 10. ΠΟΥ. ἴῃ 
μος οὖ ἴῃ καταλιπὼν, ὈΥ. ---ῆ. κυαξάρει ἈΑ.10. ἕτερον οτη. 1). ξυμ- 
πάντων (. 2. ὑπὸ πάντων] ὕπαντων 1). ΗΓ. ὑπ᾽ αὐτων ΟΟΥΡ. 51η6 δΔοζοηΐαᾳ. 
δ᾽ οὖν] δὲ Ὁ. τὸ] καὶ τὸ Ὠ. 4. ἰδὼν] λαβὼν Α.Ε. ποιήσετε] θ (ϑ8ὶς, 
ΠΟῊ σθὶ 19. ΡΙῸ τ ΘΟΥΓ. περιόντα 1). οὔ ει 8.0.0. τὰ χρήματα οτη. . 
ἔκπεψαι. α. ΡΓ.» μ οὗ ον ΘΟΥΓ.; ἔκπεμψον 19». “τὸν "τὸν σὺν 0). Εἰ ν΄ Ὁ το 
αὐτῶν] ἀπάντων 10. στρατείαν 1). κεκοσμημένοι] κοσμήσεσθε 1). μενοι 

8.0. ἃ]. π. διάξετε] ε ῥΓα5 ἴῃ τα8. Ὁ. ἔφη ἀρκείτω 10. ρν. ἃ. ἔφη  μθινάρα 
ΟΟΥΤ. ἐφ᾽ ἣν ἂν κείσθω Δ. 4. παρήλαυνεν 10. συμπρόπεμπε ἃ. ργ.; 
5. Ὑ. 1.» Οὗ ε ῬΙΙΟΙῚ 8 ΘΟΟΥΓ. ἸΠΒΟΡίΟ, ΡΥ. 8. . ΘΓΌ80. προύπεμπεν 1). ἄλλοι] 
λοιποὶ Α.1,.. Οὐηΐ, νῶϊ. Β0Υ. ΑΠΔΌ. 1, 0. 2 

2. φέροντες] 1)6 τηυπθυ 5. αὐ [ἃ οβὶ καὶ ὅτῳ κεκοσμημένοι. Υ. δὰ Η, 
ΤΕΡῚ ῬΘΥΒΑΓΙΙΠῚ 11 ΠΌΟΤαΠῚ ἢ Π68 ἰγαπϑὶ-ὀ Οὐ. 6,1, 12. 
τοῦ οἤευσθ βοϊογαῦ ν. Ψ] δ. Κ. Η.., κατακρύπτειν Ἀοβριοἰπηΐ μος 811.- 
41. ΠΌΤΟΗ. Ῥου]ογὰ μηκέτι δῷς αὐτὰ κατορύξαι. 

8. ὅτι κεκτημένοι καὶ κεκοσμημένοι] ΒΟΗΝ, 
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τες τὸν εὐεργέτην, τὸν ἄνδρα τὸν ἀγαθόν" καὶ τοῦτ᾽ ἐποί- 
ουν, ἕως ἐκ τῆς χώρας ἀπῆν. συναπέστειλε δ᾽ αὐτῷ καὶ ὃ 

5. Αρμένιος στρατιὰν πλείονα, ὡς εἰρήνης οἴκοι οὔσης. οὕτω 
δὴ ὁ Κῦρος ἀπῇει κεχρηματισμένος οὐχ ἃ ἔλαβε μόνον 
χρήματα, ἀλλὰ πολὺ πλείονα τούτων ἡτοιμασμένος διὰ 

τὸν τρύπον, ὥστε λαμβάνειν ὁπότε δέοιτο. καὶ τότε μὲν 
ἐστρατοπεδεύσατο ἐ ἐν τοῖς μεθορίοις. τῇ, δ᾽ ὑστεραίᾳ τὸ μὲν [5] 
στράτευμα καὶ τὰ χρήματα ἔπεμψε πρὸς Κυαξάρην ὁ δὲ 
πλησίον ἦν; ὥσπερ ἐφησεν᾽" αὐτὸς δὲ σὺν Τιγράνῃ καὶ 
Περσῶν τοῖς ἀρίστοις ἐθήρα ὅπουπερ ἐπιτυγχάνοιεν θη- 
βίοις καὶ ηὐφραίνετο. 

δι, ἀπεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς Μήδους, τῶν χρημάτων ἔδωκε τοῖς 
αὑτοῦ ταξιάρχοις ὅ ὅσα ἐδόκει ἑκάστῳ ἱκανὰ εἶναι, ὅπως καὶ 
ἐκεῖνοι ἔχοιεν τιμᾶν, εἴ τινας ἄγαιντο τῶν δ ἑαυτούς" 
ἐνόμιζε γὰρ, εἰ ἕκαστος τὸ μέρος ἀξιέπαινον ποιήσειε, τὸ 
ὅλον αὐτῷ καλῶς ἔχειν. καὶ αὐτὸς δὲ ὅ τι που καλὸν ἴδοι 
εἰς στρατιὰν, τοῦτο κτώμενος διεδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτά- 
τοις, νομίζων ὅ τι καλὸν κἀγαθὸν ἔχοι τὸ στράτευμα, τού- 

τοις ἅπασιν αὐτὸς κεκοσμῆσθαι. ἡνίκα δὲ αὐτοῖς διεδίδου 
ὧν ἔλαβεν, ἔλεξεν ὧδέ πως εἰς τὸ μέσον τῶν ταξιάρχων 
καὶ λοχαγῶν καὶ πάντων ὕσους ἐτίμα. Ανδρες φίλοι, 
δοκεῖ ἡμῖν εὐφροσύνη τις νῦν παρεῖναι, καὶ ὅτι εὐπορία τις 
προσγεγένηται, καὶ ὅτι ἔχομεν ἀφ᾽ ὧν τιμᾶν ἕξομεν οὗς ἂν 

8 βουλώμεθα, καὶ τιμᾶσθαι ὡς ἂν ἕκαστος ἄξιος ἡ ἡ. πάντως 
δὴ ἀναμιμνησκώμεθα τὰ ποῖ ἄττ᾽ ἔργα τούτων τῶν ἀγα- 
θῶν ἐστιν αἴτια" σκοπούμενοι γὰρ εὑρήσετε τό τε ἀγρυ- 
πνῆσαι ὅπου ἔδει καὶ τὸ πονῆσαι καὶ τὸ σπεῦσαι καὶ τὸ 
μὴ εἶξαι τοῖς πολεμίοις. οὕτως οὖν χρὴ καὶ τὸ λοιπὸν ἂἄν- 

ΓΞ 6] 

ταῦτ᾽ 1). ἀπην)] ἐξέπεμψαν 10. καὶ ὁ] ὁ }Ὁ. στρατιὰν] καὶ στρα- 
τιὰν 1). 5. ἑτοιμασάμενος 1). ἐστρατοπεδεύσαντο 1). τὰ οἵη. Α.Ο. 
δὲ οπι. 1). ΡΓ. ὅπου 1). εὐφραίνετο Α.1).(. ἐφαίνετο Β. ηὐφραίνετο 
τηρ΄. 6. αὐτοῦ Α.(. ἑαυτοῦ 10. ὅσα] ὡς 1). ὅπως καὶ] καὶ 
ὅπως καὶ Δ.ἃ. εἴ τινας] οἴτινες Α. οἵ τινες ἃ. ἄγοιντο 10. ρτ. ἃ. 8. ν.Γ. 
ἄγειντο 1). ΘΟΥΤ. ἑαυτοῖς Δ. ἑαυτοῖς οἴ ουὅ 5.ν.τΤ΄. (α., ἰὴ 40 Θγαβαπ (αἰ 
ἸΏΓΘΥ ε οὗ ς, Θἴϑι ἐ ΟῚ διϊΐυ. ποιήσειε τὸ! ποιήσαι τὸ Ϊ,. ποιήσαιτο Δ.α. 
ἴδοι ἀπΐθ καλὸν Α. εἴδοιεν 19. ἴδοιεν ΟΟΥΤ. ἐς Α.Αα. ταῦτα 1). ἐδω- 
ρεῖτο 1). ἀεὶ τη. 1}. ὅ τι] εἰ ροβῖ Βοος Ὁ. 8. ν. Γ᾿ 7. ταξιαρχῶν 
Α.) .α. οὗς 10. γεγένηται 1). ἄξιος ἢ] ἀξιώσῃ Α. ἐπλοον αὐ. οΟΥΤ. 
ΤηΡ'. 8. δὴ] δὲ Ε', ἀναμιμνησκόμεθα Ἀν; ποῖ ἄττ᾽] ποῖα ἄττα Α.1). 
ποῖ ἄτ᾽ (ἃ. ποῖα τ᾽ Μ. 564 ἄττα τηρ. ἔργα (εἴδὶ πος ᾿ἴὰ ραγ πὰ τοβθοί πὰ 
Ῥαγύη νη] άπ τι νἱχ ἀρηοβοαδίιν)---γὰρ (α, τηρ΄. ΓΤ. τοῦ λοιποῦ Β. 
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ὃρας ἀγαθοὺς εἶναι, γιγνώσκοντας ὅτι τὰς μεγάλας ἡδονὰς 
καὶ τἀγαθὰ τὰ μεγάλα ἡ πειθὼ καὶ ἡ καρτερία καὶ οἱ ἐν τῷ 
καιρῷ πόνοι καὶ κίνδυνοι παρέχονται. 

9 Καατανοῶν δὲ ὁ Κῦρος ὡς εὖ μὲν αὐτῷ εἶχον τὰ σώματα [1] 
οἱ ὑνρατιῶται πρὸς τὸ δύνασθαι στρατιωτικοὺς πόνους 
φέρειν, εὖ δὲ τὰς ψυχὰς πρὸς τὸ καταφρονεῖν τῶν πολε- 
μίων, ἐπιστήμονες δ᾽ ἦσαν τὰ προσήκοντα, τῇ ἑαυτῶν 
ἕκαστοι ὁπλίσει, καὶ πρὸς τὸ πείθεσθαι δὲ τοῖς ἄρχουσιν 
ἑώρα πάντας εὖ παρεσκευασμένους, ἐκ τούτων οὖν ἐπεθύμει 
τι ἤδη τῶν πρὸς τοὺς πολεμίους πράττειν, γιγνώσκων ὅτι 
ἐν τῷ μέλλειν πολλάκις τοῖς ἄρχουσι καὶ τῆς καλῆς παρα- 

τοσκευῆς ἀλλοιοῦταί τι. ἔτι δ᾽ ὁρῶν ὅτι φιλοτίμως ἔχοντες, 
ἐν οἷς ἀντηγωνίζοντὸ, πολλοὶ καὶ ἐπιφθόνως εἶχον πρὸς 
ἀλλήλους τῶν στρατιωτῶν, καὶ τῶνδε ἕνεκα ἐξάγειν αὐτοὺς 
ἐβούλετο εἰς τὴν πολεμίαν. ὡς τάχιστα, εἰδὼς ὅτι οἱ κοινοὶ 

κίνδυνοι φιλοφρόνως ποιοῦσιν ἔχειν τοὺς συμμάχους πρὸς 
ἀλλήλους, καὶ οὐκέτι ἐν τούτῳ οὔτε τοῖς ἐν ὅπλοις κοσμου- 
μένοις φθονοῦσιν οὔτε τοῖς δόξης ἐφιεμένοις, ἀλλὰ “μᾶλλον 

καὶ ἐπαινοῦσι καὶ ἀσπάζονται οἱ τοιοῦτοι τοὺς ὁμοίους, νο- 
11 μίζοντες συνεργοὺς αὐτοὺς τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ εἶναι. οὕτω [8] 

δὴ πρῶτον μὲν ἐξώπλισε τὴν στρατιὰν καὶ κατέταξεν ὡς 
ἐδύνατο κάλλιστά τε καὶ ἄριστα, ἔπειτα δὲ συνεκάλεσε 
μυριάρχους καὶ χιλιάρχους καὶ ταξιάρχους καὶ λοχαγούς. 
οὗτοι γὰρ ἀπολελυμένοι ἦσαν τοῦ καταλέγεσθαι. ἐν τοῖς 
τακτικοῖς ἀριθμοῖς, καὶ ὁπότε δέοι ἢ ὑπακούειν τῷ στρα- 
τηγῷ ἢ παραγγέλλειν τι, οὐδ᾽ ὡς οὐδὲν ἄναρχον κατελεί- 
πετο, ἀλλὰ δωδεκαδάρχοις καὶ ἑξαδάρχοις πάντα τὰ κατα- 

τ λειπόμενα διεκοσμεῖτο. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἱ ἐπικαίριοι, 

τἀγαθὰ] τὰ ἀγαθὰ Ὁ.α. Ὁ: εἶχον] εὖ 1Π᾿ γ65.. ΒΌῚῚ. 19). καταφρο- 
νεῖν} φρονεῖν κατὰ Ἀ.(α. ΠΟΥ. 1- ἕκαστος 10. ῬΥ. παρασκευασμ. Δ. 
1Ο. ἀντιγων. (, πολλοὶ] δὲ «αα. (. οοΥτ. τῶνδε] τούτων δὲ Α.Ο. ἐν 
ὅπλοις] ἐνόπλοις 1). σοΥΥ., ἃ. 11. ̓ ἀπολειμμένοι ῬΓ. οἱ καταδεδέσθαι 1). 
ἦσαν Ῥοϑύ πος ΡΟΠΘΏ8. ἐν τοῖς] αὐτοῖς . τῶν στρατηγῶν Α.(Ὁ. ΡΥ. 
κατελίπετο 1). δωδεκαδάρχοις] αδ 8.ν. 666, τη. Δ. 

8. πειθὼ 46 οὐδαϊοηΐα αἀϊοίατη τιΐ 1ο. τῶνδε] δίδουν ἰδπὶ δα Ργεθ- 
ΒΌΡΓΔ 2; 3. 10. Οὗ ΙῊΟΧ βΡ0. σραθηθα αἰιᾶπῃ δα Βθαπθηία εἰδὼς ὅτι 

9. ἑώρα] ϑίγαοσίαγεο πορ] ρθη οὐἷα --- ποιοῦσιν. 
60 αυοα δβουϊρίου οὐδ] ἢ]8 ᾿ΠΙ ΠΤ 11. ἀριθμοῖς] Ἐδορηβϑιιβ ΘΟρΙ ΔΓ ΤΙΠῚ 
ἀαοχμηοῦο ἔθοϊββοῦ ΟὈ] 5. ογαῦ ργορίθρ αἰοϊΐ, 
Ἰηἰθγροβιία. ὅ51Π11}18 Ιοσιι5 Η..Ὑ.5,5,22. 

Ι, 
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7 αράγων αὐτοὺς ἐπεδείκνυ ἘΣ αὐτοῖς τὰ καλῶς ἐ ἔχοντα. καὶ 

ἐδίδασκεν ἡ ἢ ἕκαστον ἰσχυρὸν ἦν τῶν ΄συμμαχικῶν. ἐπεὶ δὲ 
κἀκείνους ἐποίησεν ἐρωτικῶς ἔχειν τοῦ ἤδη ποιεῖν τι, εἶπεν 

3 ΄ ΄ι 3 3 7 Ψ. κ« Ἀ "Δ ᾽’ὕ 

αὐτοῖς νῦν μὲν ἀπιέναι ἐπὶ τὰς τάξεις καὶ διδάσκειν ἕκα- 
Ἀ «ες ΄σι “ 5 Ἃ, » 7] ΄“΄“ 

στον τοὺς εαυτοῦ ἀπερ αὑτὸς ἐκείνους, καὶ πειρᾶσθαι ἐπι- 
7 ΕῚ ΄σ “ -“ [Δ ͵ ,ὔ 

θυμίαν ἐμβαλεῖν πᾶσι τοῦ στρατεύεσθαι, ὅπως εὐθυμότατα 
΄ » “ λ Ἂ “ ἌΣ ΝΑ Ν ΄ 

πᾶντες ἐξορμῷντο, πρῷ δὲ παρεῖναι ἐπὶ τὰς Κυαξάρου 
Ἵ » “ 5 , “- 

13θύρας. τότε μὲν δὴ ἀπιόντες οὕτω πάντες ἐποίουν. τῇ ὃ 
ε ͵ σ σιν, ΔῈ Ζ “ δ' 1τ-95 7 ΄ 

ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν οἱ ἐπικαίριοι ἐπὶ θύραις. 
χ 7 53 ε - Η ᾿ Ν χ ΄ 

σὺν τούτοις οὖν ὁ Κῦρος εἰσελθὼν πρὸς τὸν Κυαξάρην 
57 4 “- 

ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
Οἶδα μὲν, ἔφη, ὦ Κυαξάρη, ὅ ὅτι ἃ μέλλω λέγειν σοὶ 

πάλαι δοκεῖ οὐδὲν ἧττον ἢ ἡμῖν" ἀλλ᾽ ἴσως αἰσχύνει λέ- 

γειν ταῦτα, μὴ δοκῇς ἀχθόμενος ὅτι τρέφεις ἡμᾶς ἐξόδου 
ἴω ΕῚ ἈΝ 53 Χ “ ᾿ Α͂ Ν “ 

14 μεμνῆσθαι. ἐπεὶ οὖν σὺ σιωπᾷς, ἐγὼ λέξω καὶ ὑπὲρ σοῦ 
ἐν Ἂ « ΄- «ς ΄σ΄ ἈἉ ΄ι᾿ σι 

καὶ ὑπὲρ ἡμῶν. ἡμῖν γὰρ δοκεῖ πᾶσιν, ἐπείπερ παρεσκευ- 
᾿, Χ » Ν » ΄’, ε ,ὔ ᾽ Χ Χ 

ἄσμεθα, μ μὴ ἐπειδὰν ἐμβάλωσιν οἱ πολέμιοι εἰς τὴν σὴν 
χώραν, τότε μάχεσθαι, μηδ᾽ ἐν τῇ φιλίᾳ καθημένους ἡμᾶς 

15 ὑπομένειν, ἀλλ᾽ ἰέναι ὡς τάχιστα εἰς τὴν πολεμίαν. νῦν 

μὲν γὰρ ἐν τῇ σῇ χώρᾳ ὄντες πολλὰ τῶν σῶν σινόμεθα 
327 ὉὋ » Χ , 58 Ν ,ὔ ΄-“ 

ἄκοντες" ἢν δ᾽ εἰς τὴν πολεμίαν ἴωμεν, τὰ ἐκείνων κακῶς 
4 «ς ΄ ᾽᾽ “ Ἁ ᾿᾿ ε ἴω 7 

τόποιήσομεν ἤδόμενοι. ἐπειτὰ νῦν μὲν σὺ ἡμᾶς τρέφεις 
Χ “- “Ὁ » » ,7] [ ἡ » 

πολλὰ δαπανῶν, ἣν δ᾽ ἐκστρατευσώμεθα, θρεψόμεθα ἐκ 
“ ͵ 7, Ἁ » Ἁ γ΄ ΄ 37 

τῇ τῆς πολεμίας. ἔτι δὲ εἰ μὲν μείζων τις κίνδυνος ἔμελλεν 
ρα Ὧ ᾽ς Ρι. Υν » ΄ ΕΣ Ν ᾽ ᾽ν Φ ε 

ἡμῖν εἶναι ἐκεῖ ἢ ἐνθάδε, ἴσως τὸ ἀσφαλέστατον ἣν αἱρε- 
7 ΄ο ἘΞ Ὶ ἴω 37 57) ᾽ « 

τέον. νῦν δὲ ἴσοι μὲν ἐκεῖνοι ἔσονται, ἣν τε ἐνθάδε ὑπο- 
’ "7 Ε Ἂ 5 7 ΝΡ «ς ἴω » ΄- 

μένωμεν ἣν τε εἰς τὴν ἐκείνων ἰόντες ὑπαντῶμεν αὑτοῖς" 
7 ".- - »᾽ 7 » ᾽ 7 ᾽ ΄ 

ἴσοι δὲ ἡμεῖς ὄντες μαχούμεθα, ἣν τε ἐνθάδε ἐπιόντας αὐ- 
Ἅ Ζ "ὔ ἫΝ 7 “Ψ Χ ΄, 

τοὺς δεχώμεθα ἣν τε ἐπ᾽ ἐκείνους ἰόντες τὴν μάχην συν» 

12. ἐπεδείκνυέ τε Α.(. ἐπεδεικνύετε ΠσΟΥΤ. ἴῃ τυ]. 19). καὶ ἐκείνους ΔΑ. σ. 
πειρᾶσθαι] αὐτοὺς ααἀ. ).Ὁ6. πηρ. τ. ἐμβάλλειν ἌΣ ΓΛΡυ] πρωί. 
δὲ] δὲ καὶ Α.α. θήρας 1). Ργ. 13. οὕτω πάντες] οὕτω Ὁ). ἐπί- 
κουροι Α.6. ΠΟΥ. τηρ'. θύραις] τὰς θύρας 1). ἐλθὼν Α.α. ἤρξατο 1). 
ἢ οἵη. Α. σῦρε. ΤΔΡΥὶ αἰσχύνῃ. ταῦτα] αὐτὰ Ὁ. 14. καὶ ὑπὲρ σοῦ] 
ὑπὲρ σοῦ 10. ἐπείπερ] ἐπεὶ Α.Εα. τς χώρᾳ] πόλει Ὁ). πολεμίων ἃ. 
ΘΟ. Βὲ ὅν ποιήσωμεν 1). τύ. νῦν] δὲ νῦν 1). τρέφης ἃ. ΘΟΥΤ. 
5:0, ἐκστρατευσώμεθα 1). “ἐκστρατευώμεθα Α. 6. 1. εἰ] ἢ ἢν δα 
ἡμῖν ὁ κ' ἔμελλεν 1). ἢν αἱρετέον α. ΘΟΥΤ. οἵ ἂν 5... εἶ ἂν αἱρητέον Ι,, 
εἶναι ῥητέον Α.(. ργΥ. ἦν τε---ἦν] ἐάντε----ἐάν 1). ῬΓΙΟΥῚ Ἰθ00. ἐπιόντας αὐὖ- 

τοὺς δεχώμεθα 1). ἐπιόντες αὐτοῖς μαχώμεθα Α.α., φῃὶ ους δεχω 5.ν.1. ἐκεί- 
νοις (ἁ. ΘσΟΥΤ. συνάπτομεν 1). 

᾽[9] 
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τ8 ἄπτωμεν. πολὺ μέντοι ἡμεῖς μὲν βελτίοσι καὶ ἐρρώμενε- 
στέραις ταῖς ψυχαῖς τῶν στρατιωτῶν χρησόμεθα, ἢ ἣν ἴωμεν 
ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς καὶ μὴ ἄκοντες ὁρᾶν. δοκῶμεν τοὺς πολε- 
μίους" πολὺ δὲ κἀκεῖνοι μᾶλλον ἡμᾶς φοβήσονται, ὅταν 
ἀκούσωσιν ὅτι οὐχ ὡς φοβούμενοι πτήσσομεν αὐτοὺς οἴκοι 
καθήμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεὶ αἰσθανόμεθα προσιόντας, ἀπαντῶμέν 
τε αὐτοῖς, ἵν ὡς τάχιστα συμμίξωμεν, καὶ οὐκ ἀναμένομεν 
ἕως ἂν ὴ ἡμετέρα χώρα κακῶται, ἀλλὰ φθάνοντες ἤδη δη- 

19 οὔμεν τὴν ἐκείνων γῆν. καίτοι, ἔφη, εἴ τι ἐκείνους μὲν φο- 
βερωτέρους ποιήσομεν, ἡμᾶς δ᾽ αὐτοὺς θαρραλεωτέρους, 
πολὺ τοῦτο ἡμῖν ἐγὼ πλεονέκτημα νομίζω, καὶ τὸν κίνδυ- 
νον οὕτως ἡμῖν μὲν ἐλάττω λογίζομαι, τοῖς δὲ πολεμίοις 
μείζω ἰ πολὺ ἃ ἂν μᾶλλον ]. καὶ ὁ πατὴρ ἀεὶ λέγει καὶ σὺ 

φὴς, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς αἱ μάχαι κρί- 

γονται μᾶλλον ταῖς ψυχαῖς ἢ ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις. 

20 ὃ μὲν οὕτως εἶπε: Κυαξάρης δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽ ὅπως [10] 
μὲν, ὦ Κῦρε καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, ἐγὼ ἄχθομαι ὑμᾶς τρέ- 
φων μηδ᾽ ὑπονοεῖτε' τό γε μέντοι ἰέναι. εἰς τὴν πολεμίαν 
ἤδη καὶ ἐμοὶ δοκεῖ βέλτιον εἶναι πρὸς πάντα. ᾿Ἐπεὶ 
τοίνυν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁμογνωμονοῦμεν, συσκευαζώμεθα 
καὶ ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν θᾶττον συγκαταινῇ, ἐξίωμεν ὡς 
τάχιστα. 

Ἔκ τούτου τοῖς μὲν στρατιώταις εἶπον συσκευάζεσθαι" [ττ] 

δὲ Κῦρος ἔθυε πρῶτον μὲν Διὲ βασιλεῖ, ἔπειτα δὲ καὶ 

21 

τ8, Αηϊΐδ μέντοι οΥα51: [ογΐδ888 γε Π)., αποᾶ ροϑί μέντοι ααα. Η. 
1).α. δοκῶμεν ὁρᾶν 1). ᾿ οπηδήσοντες . ὡς 8. Υ. 81. τω. ἢ. πτή- 
σομεν 1).α. ἀναμένωμεν 1).(. 10. ποιήσωμεν ).α. αὐτοὺς] 
ἑαυτοὺς 1). τοῖς 8. Υ. εὖ πολεμίοις δὲ ). πολὺ γὰρ μᾶλλον. 1). 1)εἸοῦ Βοῆποι- 
ἀογι8. δ τὶ Α.α. μάχαιραι (., (ΟΥΤ. τηρ. Υ. [ἄφτὴ κρίνονται, αὖ νἹ Θέτι, 

ἃ]. τᾶς οἱ ρ ΡῬοβύ μάχαι ζογίαβ88 δρθοῦθί δα ῥ ῥώννυνται ΡΙῸ κρίνονται Ροβί πη ἴῃ 
ΤΊΔΤΡ,. ̓ θᾶ. ΘΊΘΡὮ. 20. ἀλλὸ πῶς 10. οὖ ο ἴῃ ΤΆ. τρέφων ὑμᾶς Ὁ). 
συσκευαζόμεθα 1) Ἣν: συγκατενῇ 1). ΘΟΥΤ. τηρ΄. οὗ 8.0. 21. εἰπὼν Ὦ. 
ὁ δὲ] ὁ Ὁ. διὰ---θεοῖς] ἀκαθάρτοις δαίμοσιν 1). τηρ. 

μὲν οἵη. 

ΡΒ. ταῖς ἐγυχαῖ Οομΐ. Αμπαᾶ. 2.1; πέμψει αὐτόν. ΘΟῊΝ. ΑἸΐα οοπηρα- 
. ΖΕ ῬΑΓΝΙ δχθηιρία βαπῦῷ δρια Ρ]αϊοη ΠῚ 
Ὄ ΗΝ Ομ, ργϊηνιηι, αἰὲ 

οἱ απισνΐα αααιογῖηέ. ὥς ἐπειδὰν ν6] 
ἐπειδὴ τάχιστα εδί ΒΌΡΙΔΊΙ, 3, 14: 1; 
5». Ὅς; 5» 4, 21, ἐπεὶ τάχιστα τηοχ 
5... 22. (τη ργαῖνο ἈΠΕ χα }Ν.5; 
20: Ἂν θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, ἄρυξον 
ἐξιέναι πάλιν" ΒΕ 2. Τὶ Ὁ: ᾿Επειδὰν 
τάχιστα ἡ στρατεία λήξη, εὐθὺς ἀπο- 

οὗ 81108. 
21. Διὶ βασιλεῖ] Πορὶοο ρϑης 5 δπο- 

[ΟΥἹ δ ραίχοηο. [ἃβ6πὶ ἰδῃηαιδπη) ρᾶ- 
ὉΓ106 (τοῦ οὖ ρδίγομϑ 8. 22, οἱ 8, 7, 
3. πατρῷος αἰοϊταγ. 1λάτῖιδ ἀρπά ΡΙα. 
ἱδνοδυτη Ρ. 328 Ε; Ζεῦ πατρῷε Περ- 
σῶν καὶ βασίλειοι θεοί. Οὐοηΐ, Ατ- 
ΤΠ ΑΠΔ0. 4, 2ο. 50ΗΝ, 

Ι, 2 
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΄“- 57 “ ἃ 39 “ “ ἐγ ΟῚ “-“ 323 δ 

τοῖς ἄλλοις θεοῖς, οὺς ἡτεῖτο ἵλεως καὶ εὐμενεῖς ὄντας ἡγε- 
, “, “ “ 4 Ἂ 

μόνας γενέσθαι τῇ στρατιᾷ καὶ παραστάτας ἀγαθοὺς καὶ 
’ὔ Ν ͵ ἴω » “ ᾽ὔ 

22 ΠΡ χουν" και συμβούλους ΤΩΝ ἀγαθών. συμπαρεκάλει 

29 

δὲ καὶ ἥρωας Ῥηεὺ Μηδίας οἰκήτορας καὶ κηδεμόνας. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐκαλλιέρησε καὶ ἀθρόον ἣν αὐτῷ τὸ στράτευμα πρὸὺς 
τοῖς ὁρίοις, τότε δὴ οἰωνοῖς χρησάμενος αἰσίοις ἐνέβαλεν 

9 Χ 7 3. ΝᾺ, Χ , 7 Ἀν οὐ ΝΕ: 
εἰς τὴν πολεμίαν. ἐπεὶ δὲ τάχιστα διέβη τὰ ὅρια, ἐκεῖ αὖ 

ἿΝ [ρ. ς , “-“ Ν Ἂ "ᾳ ᾿, ΟΣ 3 

καὶ Τὴν ἱλάσκετο χοαῖς καὶ θεοὺς θυσίαις καὶ ἥρωας Ασ- 
7 ,» ἴω εἶ "Α 3 

συρίας οἰκήτορας ηὐμενίζετο. ταῦτα δὲ ποιήσας αὖθις Διὰ 
΄ 27 Δ. 5", 5) “- » Ψ 3 ΧΝ 

πατρῴῳ ἔθυε, καὶ εἰ τις ἄλλος θεῶν ἀνεφαίνετο, οὐδενὸς 
ν» 

ἡμέλει. 
Ν - “ 5 Χ Ἂ, Α Χ 

᾿Επεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν, εὐθὺς τοὺς μὲν πεζοὺς 
7 Ἂς εὰὶἣΝ 7ὔ “ ᾽ 

προαγαγόντες οὐ πολλὴν ὁδὸν ἐστρατοπεδεύοντο, τοῖς ὃ 
“ Χ ’ὔ , " 

ἵπποις καταδρομὴν ποιησάμενοι περιεβάλοντο πολλὴν καὶ 
Ν ' 

παντοίαν λείαν. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ μεταστρατοπεδευόμενοι 
7 37 » “ “ Χ ΄ 

καὶ ἔχοντες ἄφθονα τἀπιτήδεια καὶ δῃοῦντες τὴν χώραν 
» 7 ᾿ ἤ «ε 7] Ἀ , » ΄ 

24 ἀνέμενον τοὺς πολεμίους. ἡνίκα δὲ προσιόντες ἐλέγοντο 

25ὰ 

3 ΄ὔ Ἀλθυ ΣΕ - «ὉἋὦχ 5» ᾽ , Χ « “- ’ 

οὐκέτι δέχ ἡμερῶν ὁδὸν ἀπέχειν, τότε δὴ ὁ Κῦρος λέγει, 
Ὦ Κυαξάρη. ὥρα δὴ ἀπαντᾶν καὶ μήτε τοῖς πολεμίοις 

΄“΄“ ᾽ ΄-“ « 7 7 Χ ᾽7ὔ͵ 

δοκεῖν μὴτε τοῖς ἡμετέροις φοβουμένους μὴ ἀντιπροσιέναι, 
3, “ 5 “ » 3 7 » Ν Ἁ 

ἄλλα δῆλοι ὠμεν ὅτι οὐκ ἄκοντες μαχούμεθα. ἐπεὶ δὲ 
΄σ΄ ΄ “ 7] -΄ Ἁ 7 

ταῦτα συνέδοξε τῷ Κυαξάρῃ, οὕτω δὴ συντεταγμένοι προ- 
ΨᾺ ΄ « 4 » » “ “- 

ἤσαν τοσοῦτον καθ᾽ ἡμέραν ὅσον ἐδόκει αὐτοῖς καλῶς 
ΕΣ ΄“- Ἀ Ἀ ΄- “κ᾿ 3 Ἁ 

ἔχειν. καὶ δεῖπνον μὲν ἀεὶ κατὰ φῶς ἐποιοῦντο, πυρὰ δὲ 

ἄλλοι Α. ΡΥ. οὗς] καὶ Ὁ. ἡγεῖτο Α.Ὁ. ρν. γίνεσθαι Ὁ. γῆς] 
τῆς Α.Ο. ργ. 22. μηδείας 1). δὲ καλλιέρησαν Α.(., απα8 ἔταδβίγα 
ἐκαλλιερήσατο ΘΟ ΠοΙάθτιιΒ. [ΠΕ ὁ οὖ ε ογαβϑὶὺ αὐἱὰ Ὁ). καὶ] τε 
καὶ 1). ἐνέβαλλεν 1). καὶ ἥρωας] καὶ 5.ν. Ὁ). ΓΑΡΥῚ εὐμενί- 
ζετο. δε] δὴ Οἱ Βὲν. Ὁ.» ὉΓΕΣ ΩΤ, ἐφαίνετο 1), 228. ἐπεὶ δὲ 
ταῦτα ἐποίησαν, εὐθὺς τοῖς μὲν πεζοῖς προαγαγόντες πολλὴν ὁδὸν Ὁ. προσα- 
γαγόντες Ἀ. ἐστρατοπεδεύσαντο 1). ποιήσαντες 1). περιεβάλλοντο 
Ἄς: ἢ), Ὁ. ΓΔ] τὰ ἐπιτήδεια. δὲ] δὴ Α. 24. ἰόν- 
σε 1). κυαξάρει ἴ,. ἀπατᾶν 1). Ῥι:. ἐξαπατᾶν αι. εἷ ν Β. Υ. ΓΤ. 
ἐξαπαντᾶν Α. φοβουμένοις 1). ὈΓ. 25. κυαξάρει 1). ΡΥ. συντ.] 
ἀεὶ ααἀὰ. Ὁ. ΤΑῚ προήεσαν, 564 προσήεσαν 1).6. 5. ν. Υ΄ αἰεὶ Α.α. 
πυρὰν οὕτη Ριιηοίο 800 ν 0. α ᾿ηδβουϊδ δηρτιδία οἵ ἔοτῦ, ἴῃ ᾿ἰζαγα (., αὐ ΡΥ. νἱ- 
(6Υ] ροβϑιῦ πυρί. 

22. γῆς Μηδίας] Οοπηῇ, 2,11,1. περιεβάλοντο λείας πλῆθος, τοίενί Α- 
ἀνεφαίνετο] ΦΙρΠΙ βοαθαΐαν Ὁ ΜῈ ὈΥΘΒΟΒΙΠΒ. 

60]15 ν6] ἃ τηδρὶβ. Οὐοηξ. 7, 5» 57} 8.» μεταστρ.] Οοηΐ. Ἀεὶρ. [μᾶς. 12, 5. 
3,11, οὐ ἰηἴνᾶ 3244. ΖΕΌΝ 25. Βοϊατῃ γορϑαϊῦ ἴῃ Απαραβὶ. ἢ, 8 

28. καταδρομὴν π.} πο ϑυΐϊᾶο οὶ. 18, εἱ Η. 6-. 6, 2, 20. ΟΟΝΙ, [λιοτο. 
Περιεβ. Οἱ δὲ καταδραμόντες τὴν χώραν ἴἰὰ8 4, 338 866. ΘΟΗ͂Ν. 

[τ 



118.1Ππ- ΟΑΡῚ ΗΣἙ 149 

νύκτωρ οὐκ ἔκαον ἐν τῷ “στρατοπεδφ᾽ ἔμπροσθεν μέντοι 
τοῦ στρατοπέδου ἔκαον, ὅπως ὁρῷεν μὲν εἴ τινες νυκτὸς 
προσίοιεν διὰ τὸ πῦρ, μὴ ὁρῷντο δ᾽ ὑπὸ τῶν προσιόντων. 
πολλάκις δὲ καὶ ὄπισθεν τοῦ στρατοπέδου ἐπυρπόλουν 
ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων: ὥστ᾽ ἔστιν ὅτε καὶ κατά- 
σκοποι ἐνέπιπτον εἰς τὰς προφυλακὰς αὐτῶν, διὰ τὸ 
ὄπισθεν τὰ πυρὰ εἶναι ἔτι πρόσω τοῦ στρατοπέδου οἰόμενοι 
εἶναι. 

Οἱ μὲν οὖν ̓ Ασσύριοι καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς, ἐπεὶ ἤδη ἐγγὺς [14] 
ἀλλήλων τὰ στρατεύματα ἐγίγνετο, τάφρον περιεβάλοντο, 
ὅπερ καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ βάρβαροι βασιλεῖς, ὅπου ἂν 

στρατοπεδεύωνται ν τάφρον περιβάλλονται εὐπετῶς διὰ τὴν 

πολυχειρίαν" ἴσασι γὰρ ὅτι ἱππικὸν στράτευμα ἐν νυκτὶ 
ταραχῶώδές ἐστι καὶ δύσχρηστον ἄλλως τε καὶ βάρβαρον. 

27 πεποδισμένους ΤΕ “γὰρ ἐχουσι τοὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς φάτ- 
ναῖς, καὶ εἴ τις ἐπ᾿ αὐτοὺς ἴοι, ἔργον μὲν νυκτὸς λῦσαι ἵπ- 

ΕΣ λ “- 5, βέυ ν᾿ ΄, ΕΣ Ἁ 

πους, ἔργον δὲ χαλινῶσαι, ἔργον δ᾽ ἐπισάξαι, ἔργον δὲ 
θωρακίσασθαι, ἀναβάντας δ᾽ ἐφ᾽ ἵππων ἐλάσαι διὰ στρα- 

46 

ἔκαον (. ῬΓ.» ἕκᾳον ΟΟΥ̓Τ. Γ.» οἶβὶ ΠΊΟΧ ἔκαιον. προΐοιεν 10. ὁρῷεν] ὅ- 
ρῷντο ΟΣ μὴ] ὈΡΧ᾽ ὄπιθε γΕ] ὄπισθε 1). ργ. ἐπὶ πρόσω Α. 
ἔτι πόρρω 1). ἐπιπρόσω Ε. 26. ἐπεὶ ἤδη] ἐπειδὴ :. ἐγίγνετο] ἐγί- 
γνοντὸ Α.α. περιεβάλλοντο 10. ὅπου ἂν} ὁπόταν 1).(Ὁ. τηρ΄. Γ΄. στρα- 
τοπεδεύονται Ἀ. ΡΥ.» αὖ ν]ἀούαν, Ὁ. ΡΥ. Ε΄. ΡΥ.» ΘΟΥΓ, 5. ν. 1. δύσοιστον Δ.Ε. 
Ῥῦ.; δύσχρηστον ΠΟΥ. Τ΄ ἄλλως τε οἵη. ἃ. (. τηρ'. Τ. 27. τε 
οτῃ. ἢ. ἐπειράξαι ἃ. ΟἸϊαπί Ῥο]]τιχ 7, 186, οὐ οχ ἢ.]. 86Π0]. ΒοΩ]. ΑπδὉ. 
3» 4; ΔῈ): ἐπιθωρακ. 1)... 5.0.1 ἀναβάντα 10. ἵππον Α.Ὁ. σοΥΓ. 
ἱππέων Ὁ. τοῦ στρατ. 9. 

26. ποιοῦσιν---περιβάλλονται Βὰ- 
Τ]ριάοβ Ηθγδο]α. 171: Μηδ᾽ ὅπερ φι- 
λεῖτε δρᾶν, πάθης σὺ τοῦτο, τοὺς ἀμεί- 
νονας παρὸν φίλους ἑλέσθαι, τοὺς κα- 
κίονας λάβης. (ὑοηῖ. 8, 1, 6 οχίύν. 
ΑἸΔΔ0. 7, 2. 22: Πρῶτος τοῦτο ἐποίει 
Σεύθης, ἀνελόμενος τοὺς---ἄρτους δι- 
έκλα. Το ΟἾ τ. ΟΥ. 21,-ν0]. 1. Ρ. ΡΟ2. 

βάρβαροι) Ῥοτϑδα οἴϊδπ), ἰθβδίθ Χο- 
ΠΟΡΒΟΙΔΒ ΑΠΑΌΔΒΙ 2. 4, 35. δερε- 
{ππι5.3, ΤΟ: “Ῥουβϑ ᾿πη]απίοβ ΒοτηθΠΟῸ8 
ατιοῦ!β ἔ05515 οαβίσα σοηδο απηΐ.᾽" 1)6- 
Ὀεραὶ ἱτηϊαΐοσοβ Βουηᾶποβ αἸσΘΓΘ. 
5ΟΌΗΝ, (ὔὐεθοὶ νοῖῸ [οββοθ ἀπποθη 88 
ἸΔθοΥοπὶ Γαρτοηΐθβ Ιοσα ἡδίσσα πυιιηϊΐα 
ΘΠροθαπί. Ν'΄. ῬοΙΥΌ. 6, 42. ΖΕΌΝ, 

27. πεποδισμένους)] ὍϑτιοΟ ἰθΘΙΏΡΟΓΒ 
Ῥουβαβ δοάδθῃι ΤΏΟΤΘ τι58085 παῖταῦ Ο- 
Ἰθαυῖιβ ΠΕΙΏΘΥΑΥ Ρ. 572. οὖ στϑρϑε 
ΧΘΠΟΡΒΟΝ Παγα ΙΟμθη ΑὩΔΡ, 3, 4; 

48. δίδοοαβ ᾿ηἴον τηυ]σθηα στη 1πη- 
ΒΘαΙΡῚ Βοηίαβ [1556 1ῃ: ατεθοῖα αἀθοοῦ 
Τα ]]οα. ἱπίοῦ ΤΠθοογθθα 25, 1ο2. 
5ΟΗΝ. 

θωρακίσασθαι)] Ἦος νεγθιπὶ απ8η- 
Πα 8 ΠῚ ΟΠΠ65 ΙΠ ΟΓΡΓοίΘ8 Δα θα π|08 Τ6- 
[ϑυτιηΐ, 08 ἸΔΠ1Π15. ἔθΥΓ 5. πίθου 56 
ΘΟΠΏΘΧΙΒ ἰθοΐοβ ἴπ|586 ΠΟΥΙΓΠΤΙΒ 6Χ 
Οὐχί 2, 11, οὖ 4. 9. Π21Πὶ ἰδπηθη δα 
Θαυῖίαβ 0805 Τοίθγθ πὶ ροίϊιι8 νι 6- 
{πτ. ῬΙΙΠΊΠ ΘΠ], 81 Θ]ῸΟΒ ΓΕΒΡΙ- 
ΠΕΥΘ. ΠΟῸΒ γΟΪ ἰββοῦ. ΧοπΌΡΟΗ, ἐπιθω- 
ρακίσαι νΕ] θωρακίσαι ΑἸχΙΒβοῖ : ἀφο πα 6 
Ἰοσθ Αηδ. δηΐθα εἰΐαίτιιβ ἄθτ 51ι8- 
ἄθγ νιάθίαν: Δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον 
καὶ χαλινῶσαι δεῖ, καὶ θωρακισθέντα 
ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον : ἀΘῃίατ6 'ρΡ86 
ΧΘΠΟΡμοΩ ΑΠαῦδβ. 2, 2, 14. θωρακί- 
ἔεσθαι ἀδ φεάϊίε ἱπογαοθια ἱπαπθηΐθ 
αἰχῖ, 5ΟΌΗΝ, Αα υἱτοβαῖα τοΐοστα 
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ΐ ,7ὔ ’, ΕῚ ’ὔ 4 Ν οὖν ᾽ὔ’ 

τοπέδου παντάπασιν ἀδύνατον. τούτων δὴ ἕνεκα πάντων 

καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα περιβάλλονται, καὶ 

ἅμα αὐτοῖς δοκεῖ τὸ ἐν ἐχυρῷ εἶναι ἐξουσίαν παρέχειν ὅταν 

48 βούλωνται μάχεσθαι. τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες ἐγγὺς ἀλ- [15] 
Ἂ  ν Ἁ ’, “ 7, 

λήλων ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ προσιόντες ἀπεῖχον ὅσον παρα- 
7 ε Ν , ᾽ὔ “ 5» 7 “ 

σαγήνην, ἐθεγμεν Ασσύριοι οὕτως ἐστρατοπεδεύοντο ὥσπερ 

εἴρηται, ἐν περιτεταφρευμένῳ μὲν καταφανεί δὲ, ὁ δὲ Κῦρος 
ὡς ἐδύνατο ἐν ἀφανεστάτῳ, κώμας Τε καὶ γηλόφους ἐπί- 

προσθεν ποιησάμενος, νομίζων πάντα τὰ πολέμια ἐξαίφνης 
ὁρώμενα φοβερώτερα τοῖς ἐναντίοις εἶναι. καὶ ἐκείνην μὲν 

τὴν νύκτα ὥσπερ ἔπρεπε προφυλακὰς ποιησάμενοι ἑκάτε- 

ροι ἐκοιμήθησαν. 
20 γυ  δ' ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿Ασσύριος καὶ ὃ Κροῖσος καὶ οἱ [16] 

ἄλλοι ἡγεμόνες ἀνέπαυον τὰ στρατεύματα ἐν τῷ ἐχυρῷ" 

Κῦρος δὲ καὶ Κυαξάρης συνταξάμενοι περιέμενον, ὡς εἰ 

προσίοιεν οἱ πολέμιοι, μαχούμενοι. ὡς δὲ δῆλον ἐγένετο 
ὅτι οὐκ ἐξίοιεν οἱ πολέμιοι. ἐκ τοῦ ἐρύματος οὐδὲ μάχην 

ποιήσοιντο ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ μὲν Κυαξάρης καλέσας 
ἈΝ σ᾿. ν σι 27 χ » 7 ΄ πιὰ ἔξ 

τὸν Κῦρον καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους ἔλεξε τοιαδὲ 

30 Δοκεῖ μοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ὥσπερ τυγχάνομεν συντεταγμέ- 
νοι οὕτως ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυμα τῶν ἀνδρῶν. καὶ δηλοῦν ὅτι 

θέλομεν μάχεσθαι. οὕτω γὰρ, ἔφη, ἐὰν μὴ ἀντεπεξίωσιν 
ἐκεῖνοι; οἱ μὲν ἡμέτεροι μᾶλλον. θαρρήσαντες ἀπίασιν, οἱ 

πολέμιοι δὲ τὴν τόλμαν ἰδόντες ἡμῶν μᾶλλον φοβήσονται. 
, Ν [χά »Ὰ ἡ ΞΕ εἶ “- “- "ὕ Χ 

41 τούτῳ μέν οὕτως ἐδόκει. ὁ δὲ Κῦρος, Μηδαμῶς, ἐφη, πρὸς [15] 

μὴ μάχεσθαι Ὁ). 28. γηλόφους 1ῦ. γεωλόφους Α.}).Ὁ. ἐπίπροσθε 
Ὁ. Ὁ: πολεμικὰ 1). ἐξαίφνης} ᾿Ἰηΐογ ξ οἵ α Ἰ{{ογᾶτη δγαβιὺ Π).. 
ἔπρεπε] ἔμπροσθεν Ἀ.. οἵ, αἰ νἱάονὶ Ροΐοϑῖ, (α. ΡΥ.» ἴῃ 4ὰ0 ἔπρεπε ΡΆᾺ]1Ο Ὠϊστ]οτὶ 
Αἰγαιηθηΐο βουιρία πη ργοάθγο νι ἀθίγ σουσθοίουθ οἰϊατη ΠἸτῖθταβ Ρᾶι110 ΔΙῸ Υ 
ΡΙηρσθηΐθιη, δἴβὶ ΠΟΙΙΠῚ ἃ ΠΥΤΠαΓΘ. ΠΟΠ 6586 ὈΓΙΓη 80 ΤΠΔΠ18, ΠἸ186 ΠΟ 6γᾶϑἃ, 86 
οἰ ἴα ΠΟΥ ΠΘΟΘ586 6ϑ, 81 ἔπρεπε δβϑῦ βΒθοιηαϑ. φυλακὰς προποιησάμενοι 
Ἄν. 20. ὁ κροῖσος κροῖσος 1). οἱ οἵα. Ὁ. περιέμενον οἴη. Α. 
ὅτι στο. (. ποιήσαιντο 1)... οἷν θὴ. Ὁ. τῶν ἄλλων τοὺς ἐπικαιρίους Α. 
τοὺς ἄλλους τῶν ἐπικαιρίων α. τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιρίους 1). τοιάδε ΟΤἸΏ. α. 

20. ἔφη οτῃ. ἃ. πρὸς τηρ. 1). ἐὰν] ἐπειδὰν 1). ἈΓ. μὲν] μὲν οὖν α. 
θαρρήσαντες τες Ἰῃ Τά8. οἵ Ἰτατα Ὁ. ἀπίασιν) ἐπιᾶσιν Α. ἀπιᾶσιν (α. ΡΥ.» οἵ 
ε 8. .Ὑ. ἀν ἀπιᾶσιν Ὦ., Ἰῃ56 0 ἃ ΘΟΙΓ. ἐ. οἱ δὲ πολέμιοι 1). τόλμην ἰδό- 
τες Δ. ΙΑΡρεὶ φοβηθήσονται. 41. ἔφη μηδ. 10. 

Ἰπρρὶ, ἀἱμόιῦε, Ἐῶ» Περὶ τοὺς τεθωρα- λακὰς καταστησάμενοι, ὡς ἔδει, ἐκοιμή- 
κισμένους »»ἄξδνρα τε καὶ ἱππέας. θησαν. 5 ΗΝ, 

στρατομέδον Ἴ 106 ὐίϊοια]ο ομ1880 ν. 30. φοβήσονται] Μα]ο θυ] φοβη- 
δα πα, ὅν: θήσονται, υὖ Βο]οηΐ 1ῃ [4}10 18 ΡΘΟΟΔΓΘ, 

28. προφυλακὰς) ὥ᾽ῇς 4,1, 7: Φυ- Οοηΐ. Βαρτᾶ 5. 18:1, 4,10. 
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τῶν θεῶν, ὦ Κυαξάρη, οὕτω ποιήσωμεν. εἰ γὰρ ἤδη ἐκ- 
φανέντες πορευσόμεθα, ὡς σὺ κελεύεις, νῦν τε προσιόντας 

ἡμᾶς οἱ πολέμιοι θεάσονται οὐδὲν φοβούμενοι, εἰδότες ὅτι 
ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι τοῦ μηδὲν παθεῖν, ἐπειδάν τε μηδὲν ποιή- 
σαντες ἀπίωμεν, πάλιν καθορῶντες ἡ ἡμῶν τὸ πλῆθος πολὺ 
ἐνδεέστερον τοῦ ἑαυτῶν καταφρονήσουσι, καὶ αὔριον ἐξίασι 

ϑ32 πολὺ ἐρρωμενεστέραις ταῖς γνώμαις. νῦν δ᾽ » ἔφη, εἰδότες 
μὲν ὅτι πάρεσμεν, οὐχ ὁρῶντες δὲ ἡμᾶς, εὖ τοῦτο ἐπίστω, 
οὐ καταφρονοῦσιν, ἀλλὰ φροντίζουσι τί ποτε τοῦτ᾽ ἔστι, 
καὶ διαλεγόμενοι περὶ ἡμῶν ἐγῴδ᾽ ὅτι οὐδὲν παύονται. 
ὅταν δ᾽ ἐξίωσι, τότε δεῖ αὐτοῖς ἅμα φανερούς τε ἡμᾶς γε- 
νέσθαι καὶ ἰέναι εὐθὺς ὁμόσε, εἰληφότας αὐτοὺς ἐνθα πάλαι 

33 ἐβουλόμεθα. λέξαντὸς δὲ οὕτω Κύρου συνέδοξε ταῦτα καὶ 
Κυαξάρῃ καὶ τοῖς ἄλλοις. καὶ τότε μὲν δειπνοποιησάμενοι 
καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι καὶ πυρὰ πολλὰ πρὸ τῶν 

34 φυλακῶν. καύσαντες ἐκοιμήθησαν. τῇ δ ὑστεραίᾳ πρῷ 
Κῦρος μὲν ἐστεφανωμένος ἔθυε, παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς 
ἄλλοις ὁμοτίμοις ἐστεφανωμένοις πρὸς τὰ ἱερὰ παρεῖναι. 
ἐπεὶ δὲ τέλος εἶχεν ἡ θυσία, συγκαλέσας αὐτοὺς ἔλεξεν, 
᾿Ανδρες, οἱ μὲν θεοὶ, ὡς οἵ τε μάντεις φασὶ καὶ ἐμοὶ συν- 
δοκεῖ, μάχην ἔσεσθαι προαγγέλλουσι. καὶ νίκην διδόασι καὶ 

35 σωτηρίαν ὑπισχνοῦνται ἐν τοῖς ἱεροῖς. ἐγὼ δὲ ὑμῖν μὲν 
παραινῶν ποίους τινὰς χρὴ εἶναι ἐν τῷ τοιῷδε κἂν 
αἰσχυνοίμην ἄν" οἶδα γὰρ ὑμᾶς ταὐτὰ ἐπισταμένους καὶ με- 

ὦ κ. πρὸς τῶν θεῶν Ὦ. ἐμφανέντες (ΟΥΤ. 5.0.1. (. ὡς] ἢ Ὁ. ρε., αἱ 
νι οίατγ, α] ὡς 1ῃη ἴ85. τοῦ ΟἸΏ. Βάκις ἐξιᾶσι Α.1). οοὐν., α. 
32. ἐγῴδ᾽ ἐγὼ δ᾽ Α. εὖ οἶδ᾽ αὐ. ἐγὼ εὖ οἶδ᾽ Ὁ. δεῖ] δεῖν Π).α. 58. Καὲ 
ταῦτα κυαξάρει 0. φύλακας---ᾳφυλάκων 10. 44. ΓΛὈΥῚ πρωί. μά- 
χην] μάχην τ᾽ Ὁ. παραγγέλλουσι Ἀ. παραγγέλουσι (α. προαγγέ- 
ουσι πους φργόα ΠΝ 3258. μὲν οἵη. Ἀ. ὁποίους 1). 

κἂν αἰσχ.]. αἰσχ. ταῦτα Α.1). ργ. α. ργ. ταὐτὰ Π). οοττ. Ε. 
ΟΟΙΥ. Εἢ ἐμοὶ δα. Ὅ. ΟΟΥΥ., 4] ΡΥ. ὑμᾶς, αὐ ν]αοίαγ. μεμελετη- 

κότας] ταυτὰ (τάυ Βογὶρίττη) δ44. [). εὐ ροβύ ταυτὰ Ἰάδεπι καὶ ἀκηκοότας, 50]πΠῈ 
ἀκηκοότας Ὁ. τηρ'. Υ. 

34. ἐστεφανωμένος] [,ϑοϊτϊο0 οὐ ΟΠ] 
ΟΠΊ]Π18 Οαιιδα 5ΔΟΙΊΠΟΙα ΘΟΙΌΠΔΙΙ ροῦ- 

Υ. Ἡ..2, 1.. Θά ἌΡοΒε 1ῦ; Ρ.. 762, Ῥἢ- 
Ἰοβίν. Υ͂. ἌἈΒΌ Ι. 20, μα ει Ἂς Ὀιν1- 

ἀροθδηΐ τοὶ; οἱ 1 Δοθαφοημοη!} 8.6- 
πη ἃ ΒΟΥ ῆςοῖο δα] Ραρπδπι ρουρο θη, 
ἰθϑίθ Χθηπορποηΐθ Πεὶρ. 1,Δο6α. 12, 8. 
ρ8058 Ῥϑύβδβ σογοπδίοβ βδουϊῆςαγο 5ο- 
Ἰιῖοβ ὑσαᾶϊε ΗἨδγοάοίτιβ 1, 122. ΞΟΗΝ, 
μάντεις Μαροϑι[ηςογργοίδηςαγ Η αἰοῃ. 

οὐ Ζριιη. εχ Ἠεγοάοίο 1, 132, 4] απο 

δ. 1, 41, οὐ Ατητγηΐϊαηο 29,6. ΞΟΗΝ. 
25. κἂν δῃΐθ αἰσχυνοίμην ΟἸΠΙΒΒΤΙΠῚ 

ἴῃ 1). ποὴ δϑῦ ἴῃ Ἰοοὶβ βιτα τ ᾿ηἶτὰ 
ΕΣ ας δον ΗΣ ἀἘ 5..4»10.8 ΠΡ μὴ ἐπ - 
σταίμην ἀντιτιμᾶν, αἰσχυνοίμην ἄν' 
Πιοηὶθ ΟἾγΥ8. γ0]. 1, Ρ. 250; εβϑί 
γ0], 2, Ρ. ύο. 

[18] 



159 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΙΝΡΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

’ Ν 3 Ψ, Ν Υ -» Ἄυὰν χά 

μελετηκοτας καὶ ἀκούοντας διὰ τέλους οἷάπερ ἐγὼ, ὥστε 
Ἃ ΒΩ βιν τν Ἃ 7 Ὡ Ν 3 

κἂν ἄλλους εἰκότως ἂν διδάσκοιτε. τάδε δὲ εἰ μὴ τυγχά- 
΄ 5» Ἃ 

δόγετε κατανενοηκότες, ἀκούσατε" οὺς γὰρ νεωστὶ συμμά- 
ΕΝ Ν 7 

χους τε ἔχομεν καὶ πειρώμεθα ἡμῖν αὐτοῖς ὁμοίους ποιεῖν, 
; ἣν ΖῈ ἴω “ [4 » - 3 , 

τούτους δὲ ἡμᾶς δεῖ ὑπομιμνήσκειν ἐφ᾽ οἷς τε ἐτρεφόμεθα 
Ν ’΄ σ“ 3 ΄- ϑυ ΦΈ Ε Ν 

ὑπὸ Κυαξάρου, ἃ τε ἠσκοῦμεν, ἐφ᾽ ἅ τε αὐτοὺς παρακε- 
ή Τὰ ΕΩ » Ν " ο΄. δι 

κλήκαμεν, ὧν τε ἄσμενοι ἀνταγωνισταὶ ἐφασαν ἡμῖν 
᾿ὕ Ν “- 3 » Χ ’ Υ χά ε 

27 ἐσεσθαι. καὶ τοῦτο ὃ αὐτοὺς ὑπομιμνήσκετε ὅτι ἣδε ἢ 
ἡμέρα δείξει ὧν ἕκαστός ἐστιν ἄξιος. ὧν γὰρ ἂν ὀψιμα- 
θεῖς ἀνθρωποι ένωνται οὐδὲν θαυμαστὸν εἴ τινες αὐτῶν 3 

καὶ τοῦ ὑπομιμνήσκοντος δέοιντο, ἀλλ᾽ ἀγαπητὸν εἰ καὶ ἐξ 
ε “ 7 Ε ΕΣ ᾿, Ε Ν “- ᾿ 

48 ὑποβολῆς δύναιντο ἄνδρες ἀγαθοὶ εἰναι. καὶ ταῦτα μέντοι 
͵7 .“ ς “σι ΟῚ “- ΄ 7 « Ἀ 

πράττοντες ἅμα καὶ ὑμῶν αὐτῶν πεῖραν λήψεσθε. ὁ μεν 
νὴ ’ “ “ 27 7] “ 

γὰρ δυνάμενος ἐν τῷ τοιῷδε καὶ ἄλλους βελτίους ποιεῖν 
5 Ἃ Ὑ ἧς ΟΕ “ ΄ ’, » Ν ΒΦ. 

εἰκότως ἂν ηδὴ καὶ ἑαυτῷ συνειδείη τελέως ἀγαθὸς ἀνὴρ 
Ε) ες να Ξ, Ν 

ὧν, ὁ δὲ τὴν τούτων ὑπόμνησιν αὐτὸς μόνος ἔχων καὶ 
ὧδ υδἱ 3 “- 5 ͵ “Ἃ ς - εν ΄ ς 

ϑοτοῦτ᾽ ἀγαπῶν εἰκότως ἂν ἡμιτελῆ αὑτὸν νομίζοι. τούτου 
δ᾽ Ὁ. Ἂ ᾽ ᾿᾿ 327 » “ λέ χλλ᾽ Ξ ΄σ- λ ’ λέ 

ἕνεκα οὐκ ἐγὼ, ἐῴη, αὐτοῖς λέγω, ἀλλ᾽ ὑμᾶς κελεύω λέ- 
γειν, ἵνα καὶ ἀρέσκειν ὑμῖν. πειρῶνται" ὑμεῖς “γὰρ καὶ πλη- 
σιάζετε αὐτοῖς ἕκαστος τῷ ἑαυτοῦ μέρει. εὖ δ᾽ ἐπίστασθε 
ὡς ἢν θαρροῦντας τούτοις ὑμᾶς αὐτοὺς ἐπιδεικνύητε, καὶ 

’ὔ 7 Ἁ » ᾿ ϑ Ψ ΄σ΄ 

τούτους καὶ ἀλλοὺυς πολλοὺς οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ θαρρεῖν 
; ᾽ 53 ΕἸ , » “ » ͵7 

40 διδάξετε. τέλος εἶπεν ἀπιόντας ἀριστᾶν ἐστεφανωμένους [19] 
Ν 7 σ » Ν ΄ ΄- 

καὶ σπονδὰς ποιησαμένους ἥκειν εἰς τὰς τάξεις αὐτοῖς στε- 
΄ » ᾽ - 3 Χ » Χ ΄ 

φάνοις. ἐπεὶ δ΄ ἀπῆλθον, αὖθις τοὺς οὐραγοὺς προσεκά- 
,ὔ ’, » 7 

λεσε, καὶ τούτοις τοιάδε ἐνετέλλετο. 

οἷάπερ] ἅπερ Ὁ. κὰν] καὶ Ὦ). ἀο]οῖ οἱ Τη(’. Γ. καὶ 1. εἰκότως ἂν] 
ἂν εἰκότως Ὁ). διδάσκητε ἃ. δὲ] ἃ Α.}. σοΥτ:» αἱ μὲ. δὲ. 
τάδε ΡγΘΘΟΘΠΘ ΠΡ Ἰπηρσοηΐοθ εὖ ροβί εἰ ροπθηΐββ. Τταπβροβυι Ηεοϊπάοτί- 
1118. μὴ] μὲν ἃ. γε. 56. δὲ ἡμᾶς δεῖ] δεῖ ὑμᾶς Ὁ). κυαξά- 
ρους 1}. παρακεκλήκαμεν, ὧν τε] παρακεκλημένων τε Λ.(ἃ, ΡΥ. παρακεκλήκα- 
μεν ὥστε 1).(α. οοτν. ἡμῖν ἔφασαν 1). 47. τούτου ι. ἥδε ἡ] ἥδε Α. 
ἤδη 10. ἄξιός ἐστιν 1). ἄνθρ. ὀψιμαθεῖς 1). ὑπομνήσοντος δέονται 0. 
δύναιντ᾽ ἂν Α.α. 28, πράττοντες---γὰρ α. τηρ΄. Τ΄. λήψεσθαι Ἀ. ἤδη 
καὶ ἢ).Κ. 5.ν.γτ. ἤδη Δ. τελείως ᾿, αὐτὸν σΟΕἸς65. νομίζει Α. 
40. εὖ] εἰ Ὁ. ὡς ἢν) ἔφη ἕ ἕως ἂν 1). ἂν Δα6Π φἔϊατη ἴ,. ἕως ἂν {τ Ἐπυσας 
τούτοις οἵη. 1). οὐ λόγῳ] οὐκ ἐν λόγῳ Ε. 564 σουγ. ἴῃ λο οἱ ἐν ξογίαβϑο ἃ 
ΟΟΥΥ. ἸΠΒουῖο. 40. ἀπιόντες Ἀ. τάξεις] πράξεις (α. σοΟΥΤ. 8. ΤΟΣ, δ᾽] 
δὲ οὗτοι 1). αὖθις] αὐτοὺς Α.(α. σοΥ". 5. ν. 8]. ΠΊ. τούτοις] αὖ 844. 1).ἃ. 
8... ἘΠ. Τῆς ἐντέλλετο Α. ἐνετέλετο ἃ. ἔλεξε Ὁ 

διὰ τέλους ἀκούοντας οϑὲ αποα 8]185 46. νεωστὶ] Υ. 2,1, 2. 
ἄἸοὶ βο]οὺ ἀκούοντας διατελοῦντας ; 566 40. σπονδὰς] Νεοραΐ ΗροΙοδοίαβ 1, 
νίαν! ΧΟΠΟΡΠΟΙΝ ΡΑΥΠΟΙΡΙΟΓα ΠῚ σ0η- 132 Ῥουβαβ ΠΑ ΙΟΠΘ 1508 ; 5064] ΘΙ 
σαγϑαχη οἱ ουβουτχίαίοια. 5ΟΗΝ, Χρη. ἔδλοϊξ Ατηπηϊαηιῖιβ 2Ω,Ἅ6. ΖΕΌΝ. 
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᾿Ανδρες Πέρσαι, ὑμεῖς καὶ τῶν ὁμοτίμων γεγόνατε καὶ 
ἐπιλελεγμένοι ἐστὲ, οἱ δοκεῖτε τὰ μὲν ἄλλα τοῖς κρατίστοις 

ὅμοιοι εἶναι, τῇ δ᾽ ἡλικίᾳ καὶ φρονιμώτεροι. καὶ τοίνυν 
χώραν ἔχετε οὐδὲν ἧττον ἔντιμον τῶν πρωτοστατῶν᾽ ὑμεῖς 
γὰρ ὄπισθεν ὄντες τούς τ᾽ ἀγαθοὺς ἂν ἐφορῶντες καὶ ἐπι- 
κελεύοντες αὐτοῖς ἔτι κρείττους ποιοῖτε, καὶ εἴ τις μαλακί- 

42 ζοιτο, καὶ τοῦτον ὁρῶντες οὐκ ἂν ἐπιτρέποιτε αὐτῷ. συμ- 
φέρει δ᾽ ὑμῖν, εἴπερ τῳ καὶ ἄλλῳ, τὸ νικᾶν καὶ διὰ τὴν 
ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ βάρος τῆς στολῆς. ἣν δ᾽ ἄρα ὑμᾶς καὶ 
οἱ ἔμπροσθεν ἀνακαλοῦντες ἕπεσθαι παρεγγυῶσιν, ὑπα- 
κούετε αὐτοῖς, καὶ ὅπως μηδ᾽ ἐν τούτῳ αὐτῶν ἡττηθήσεσθε, 
ἀντιπαρακελευόμενοι αὐτοῖς θᾶττον ἡγεῖσθαι ἐπὶ τοὺς πο- 
λεμίους. καὶ ἀπιόντες, ἔφη, ἀριστήσαντες καὶ ὑμεῖς ἥκετε 

43 σὺν τοῖς ἄλλοις ἐστεφανωμένοι εἰς τὰς τάξεις. οἱ μὲν δὴ [20] 
ἀμφὶ Κῦρον ἐ ἐν τούτοις ἦσαν" οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι καὶ δὴ ἤρι- 
στηκότες ἐξῇσαν τε θρασέως καὶ παρετάττοντο ἐρρωμένως. 
παρέταττε δὲ αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἐφ᾽ ἅρματος παρε- 
λαύνων καὶ τοιάδε παρεκελεύετο. 

Ανδρες ᾿Ασσύριοι, νῦν δεῖ ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι. νῦν 
γὰρ ὑπὲρ ψυχῶν τῶν ὑμετέρων ἁγὼν καὶ ὑπὲρ γῆς ἐν ἡ 

41 

44 

ἔντιμον) ἡμῶν Α., ᾳφῃοά οτγαβὶί Β., (., αὶ ἔντιμον 
πρωτοστατῶν] [ΔὈτῚ προστατῶν. ποιοῖτε ().}). 

ποιεῖτε Α.α. καὶ εἰ] εἴ τε Ὁ. 22. . συμφέρειν 10. ργ. τῷ καὶ] καὶ 
τῷ Δ.Ὁ. ρζ. καί τῷ ΠΟΤ. ἢν] ἂν Ὦ.. ἡμᾶς ἰοτίαβ888 α. ΡΓ.» οὕ ἀνα ἴῃ Τὰβ 
αὐτοῖς οτη. (ὰ., 4] ἴῃ πηρ΄, 1. ΒΌΡΡΪΘΐ ὅπως---ἡττηθήσεσθε ἀντίπαρα, “αοτιιπι 
ΡΔΥ5 ᾿Π{ογδο ὁ Εἰ δὲ ἃ ὈΙΌΠΙΟΡορῸ τοβθοῖα : 8β6α αὐτοῖς π6 τηρ΄. 4] 6ΠῚ ΒΡ α]8586 
νι ἀοίαν. “μηδ᾽ ἐν] μηδὲ Α. ἡγεῖσθαι δίορῃδπιβ. ΠΑΡ τ] ἡγεῖσθε. ἀρι- 
στήσαντες] σ᾽ Ιῃ ΓΆΒ. (: στεφανωμένοις ἄλλοις Α. οὗ αὶ ἐστεφ. α. εἰς 
γ6] ἐς Ὁ. τ. εἰς τὰς σοΥγ. ἡ 43. καὶ ἤδη ἀριστηκότες Ἀ. καὶ ἤδη ἢ ἡριστηκό- 
τες α. τς ἐξῆσαν Α.ἃ. ρΡγ. ἐξήεσαν α. οοὐτ. Ὁ. ἐρρωμένοι 1). 
αὐτοὺς οτῇ. ὁ οτῃ. Δ. (ὰ. μσ. Ὗ'. 8,48, 6ὃ. ὑπὲρ] περὶ 10. 
Θυϊ Βὶςο ἴῃ τη. δημηγορία τοῦ ἀσσυρίου σημείωσαι τὴν τῆς τ θο Ὁ μέθοδον 
ὅπως μεθώδευται αὐτῷ, αἱ ΦΠΡΠΝΙΡΕΣ ὁ ὡραία. ἁγὼν] ἀγὼν Α.α. ργῃ. ὁ 
ἀγὼν [).(.Ψ. οοΥν. ΤΥ. - ἀξ περὶ 

41. ἀπειλεγμένοι 1). 
Ροϑβύ ἡμῶν 84 α. τη’. Τ΄, 

41. πρωτοστατῶν ] [ἅ6η] ΄ποά Πὶς δε 
ἴϊαπη οχ ΗΡΥῚ8 ἐοτγθοίτιῃ να] ονῤάν τα 
ἄστῃ Η. 6γ. 2, 4, τύ, ΗἸΡΡΆτοΙ. δὲ δ 
6, τοαϊε τηΐρα Ό; δ. ἩΜΩ͂Ν πὐΑ, 
αὶ ΔΙ, ΠΟῚ νἱαιξ οὐ 6556 6 Χ 
ἔντιμον,. αοα νἱοϊβδὶπὶ αθοδῦ 11ὈΤῚ5 
1Ππ64 ργ θη ῦτιβ. (Οὐδίθυτιμη σοηΐ. α6 
Ἠ18 οὐραγοῖς 66. "το. Θοτιρῦν, τη. 
γ6]; 2. ἢ. 258. 

ἀδεκδιυϊει] ΟΠ 6. 5. 25: ΒΟῊΝ. 
43. στολὴ] Αὐτηδύτχα, αὐ ἀρ. Δ] 18η. 
ΠΝ 5..24: Ξενοφῶντι. ἔμελε τῶν 

ἄλλων σπουδαίων, καὶ οὖν καὶ ὅπλα καλὰ 
ἔχειν. Νικῶντι γὰρ ἔλεγε τοὺς πολε- 

μίους τὴν καλλίστην στολὴν ἁρμόττειν" 
καὶ ἀποθνήσκοντα ἐν τῇ μάχῃ κεῖσθαι 
καλῶς ἐν καλῇ τῇ πανοπλίᾳ. τὖὶν. θ6- 
τζοη. Π ΠΟ͵ΟΗ. . δαΐοθπι ἀκα ἡλικίᾳ 
δ στολῇ 1 2:15} 2|ι:., τό: ΖΡΤΙΝΙ 

ἡγεῖσθαι] (υθπι ῬΒΠΘΙΡτιΒ ἰΐα νου- 
(1586: αἰ 851 ἀντιπαρακελεύεσθε---ἡγεῖ- 

σθαι]οριδβοῖ,ρ605 ααὐπογξαηυηλ τι οοἰ6γ.- 
γίριο απἱοοοααηέ αανογϑιις ἠοϑδέος, υθοῖθ 
ΘἰορῃδηιιΒ. θα, 8566. τϑϑυ τ ἡγεῖσθαι, 
πὖ οϑὺ 8. 50, εὖ ΑΠ8Ρ. 23, 4, 49, τοῖς 
ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο. 

43. αὐτὸς ὁ βασιλεὺς] Οοπῇ, 5. 48. 
5ΟΗΝ, 



154. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΥΒ ΤΥ. ΟΥΠῚ 

ἐφυτε. καὶ περὶ οἴκων ἐν οἷς ἐτράφητε, καὶ ὑπὲρ γυναικῶν δὲ 
καὶ τέκνων καὶ περὶ πάντων ὧν πέπασθε ἀγαθῶν. νική- 
σαντες μὲν γὰρ ἁπάντων τούτων ὑμεῖς ὥσπερ πρύσθεν 
κύριοι ἔσεσθε: εἰ δ᾽ ἡττηθήσεσθε, εὖ ἴστε ὅτι παραδώσετε 

45 ταῦτα πάντα τοῖς πολεμίοις. ἅτε οὖν νίκης ἐρῶντες μένον- 
τες μάχεσθε. μωρὸν γὰρ τὸ κρατεῖν βουλομένους τὰ τυφλὰ 
τοῦ σώματος καὶ ἄοπλα καὶ ἄχειρα ταῦτα ἐναντία τάττειν 
τοῖς πολεμίοις φεύγοντας" μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις ὧν βουλό- 
μενος φεύγειν ἐπιχειροίη, εἰδὼς ὅτι οἱ μὲν νικῶντες σώζον- 
ται, οἱ δὲ φεύγοντες ἀποθνήσκουσι μᾶλλον τῶν μενόν- 

των" μωρὸς δὲ καὶ εἴ τις χρημάτων. ἐπιθυμῶν ἧτταν 
προσίεται. τίς γὰρ οὐκ οἶδεν ὅτι οἱ μὲν νικῶντες τά τε 
ἑαυτῶν σώζουσι καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων προσλαμβάνουσιν, 
οἱ δὲ ἡττώμενοι ἅμα ἑαυτούς τε καὶ τὰ ἑαυτῶν πάντα 

46 ἀποβάλλουσιν ; ὁ μὲν δὴ ̓ Ασσύριος ἐν τούτοις ἦν. 

Ὁ δὲ Κυαξάρης πέμπων πρὸς τὸν Κῦρον ἔλεγεν ὅτι 
ἤδη καιρὸς εἴη. ἄγειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" εἰ γὰρ νῦν, ἔφη, 
ὀλίγοι ἔι εἰσὶν οἱ ἔξω τοῦ ἐρύματος, ἐν ᾧ ἂν προσίωμεν 
πολλοὶ ἔσονται" μὴ οὖν ἀναμείνωμεν ἕως ἂν πλείους ἡμῶν 

γένωνται, ἀλλ᾽ ἴωμεν ἕως ἔτι οἰόμεθα εὐπετῶς ἂν αὐτῶν 
47 κρατῆσαι. ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος ἀπεκρίνατο, Ὦ Κυαξάρη, εἰ μὴ 

[321] 

ὑπὲρ] περὶ Ὦ. δὲ] τε Α.α. τέκνων] περὶ τέκνων Α.Ε. 
πέπασθε) κέκτησθε 11 Ὁ Τ, πρόσθε Α.(. ρζτ. 

45. ἅτε (ὑαβία]ϊο. οἵ τε Α.}).Ὁ. ρμνυ. εἴτε Ὁ. 8. ν. (ὰ. ΘΟΥΤ. ΓΤ. 
μάχεσθαι Α. ΡΥ. βουλευομένους Α.ἃ. τυφθλὰ 1). ζεῖν. σ. »σ.: 
ἐπιχειροῖ 1). ἡττωμένων] πολεμίων ἡττωμένων Α. πολεμίων καὶ ἡττωμένων ζω 
Ατπὖ ἡττωμένων νογιτὴ διιῦ ΒΟ] τὴ πολεμίων. ἑαυτοῖς 1). 46. ἔτι ὀλί- 
γοι 1).α. οἱ οτη. 1). προσίεμεν (α. ῬΓ. ΘΟΥΤ. 8. ν΄. Γ΄ ἀναμένωμεν 1). 
ἕως ἂν ἔτι οἰώμεθα Α.(, εὐπετῶς αὐτῶν κρατῆσαι ἂν 1). 

ἐγράφητε Α. 
ὑπὲρ τέκνων 1). 
ἡττήσεσθε 1). 

44. ὑπὲρ---περὶ] [ἰὰ μάχεσθαι ὑπὲρ ϑαΠ]ιϑύϊτιβ {πρ΄. Ο. 115: “Νεο απθη- 
τῶν τρεφόντων εἶ ὑπὲρ τῆς χώρας 2,1, αυᾶτη ἄθοθυθ, (1 τηδητ8 ΤΩ νου ]ῦ, 
21; 5. 3» 53 περὶ τῶν ἀγαθῶν ΑΠΑ. 
 ἼΣ. 

πέπασθε)] Οοπί. ἀ6 πος νεῦῦο 
οὔατα 4110] ἃ Χοπορποηίο τπβαγραῖο (οΐ 
Απδῇ. 7, 7. 41 ΡΕΙΓ κέκτηται ΘΧΡ]Ἰοαΐο 
1ῃ 56}0].) δ ΔΙοΚθη. δα ἽΠπθοου. Αἀοη. 
Ρ. 384 Δ, αὶ οοαϊοοπὶ ἢϊο ποη αἰοὶΐ 
ΤΙ ἀθη56π), κέκτησθε ΘΧὨἸ θοηΐθι, βοα 
η46 Η. Βίθρῃ. τηᾶῦροὸ ρϑ Α. 

εἰ δὲ] Βδάδτῃ βοηΐθηΐιδ 2,1, 17: 2: 
34,2. ΖΕΌΝ. 

45. καὶ ἄχειρα)] Ῥαγίαβ σΟΥ̓ΡΟΙῚΒ δα 
Ραρπαμ οὖ Ὠοβίθμη ἃ σοῦροῦα ἀείοη- 
ἀοηάιτιη ᾿πθρίαβ ΠΟΙ ΠΔΓΘ νοὶ, τ 

Ὁ ᾿ΠΘΙΠῚ 18 Ρβάϊθιιβ ΔΌΧΊΠι ΠῚ Ροίθγο, 
ἴΠ ΤΠ]ΆΧΙΠΠΟ τηθίτι ππάτιπ οἵ σοουτα 
ΟΟΥΡῚ5Β δα Ποβίββ νϑγίοσο." 50ῃΗΝ, 
(οηῇ. ΒΕ]]. (αΐ. ο. ὅτ, Ηοχῃ. 1]. Θ, 94. 
ἢ ΒΜ ν ΦΊ α 

ταῦτα) ΔΏΔΌ. 1,,ὁ,.01 Ὡς σχολὴ ἢ 
ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελον- 
τὰς φίλους τούτους εὖ ποιεῖν. Υ,. δα 6, 
1, τῆ. 

οἱ νικῶντες σώζονται] (Ομξ, ΑἼΔΡ. 5, 
1, 44 2, 80, Βϑὶρ. 180. 9... Βου. 
ΤΙ. Ε, 521: Αἰδομένων ἀνδρῶν πλέονες 
σόοι ἠὲ πέφανται. ἩΠΤΟΗ. ΤἼγι- 
(φ 8. Θίοῦ, Β]. 50,.7.11.. 58 4. ΒΕ 
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διὸ ἡ Ψ“ ΓΕ “ὕ πὰ ν. 7 3 5") “ Εἰ δΣ 

ὑπὲρ ἥμισυ αὐτῶν ἔσονται οἱ ἡττηθέντες, εὖ ἰσθι ὅτι ἡμᾶς 
Ἄ ΄“. 7ὔ ἢ “ σ΄“ ΕῚ 7 3 σι 

μὲν ἐροῦσι φοβουμένους τὸ πλῆθος τοῖς ολίγοις ἐπιχειρη- 
᾿ ἢ ΄ « “ 5 3 7 

σαι, αὐτοὶ δὲ οὐ νομιοῦσιν ἡττῆσθαι, ἀλλ ἀλλὴς σοι 
’ὔ » - 7 Ων 7 ͵ δ ἴω 

μάχης δεήσει, ἐν ἡ ἄμεινον ἂν ἰσως βουλεύσαιντο ἢ νῦν 
’ ΄ δὰ ΘΝ 7 “ ᾽ 

βεβούλευνται, παραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὡσθ 
Ξ ν᾿ Ἃ ͵ ΠΆΩ 7, ς ᾿ ἈΠ Κ4 

48 ὁπόσοις ἂν βουλώμεθα αὐτῶν μάχεσθαι. οἱ μὲν δὴ ἀγγε- [22] 
“ ξ 3 

λοι ταῦτ᾽ ἀκούσαντες ᾧχοντο. 
» ’, ΕΣ Ἄ “ ὕ 
Ἐν τούτῳ δὲ ἧκε Χρυσάντας τε ὁ Ἰ]έρσης καὶ ἄλλοι 
Ν “- “ Ξ ΄ 2} Ν ς« “ 

τινὲς τῶν ὁμοτίμων αὐτομόλους ἄγοντες. καὶ ὁ κῦρος 
Ὡ“ ᾿ , Χ 5 7 ψ' σι 

ὥσπερ εἰκὸς ἠρώτα τοὺς αὐτομόλους τὰ ἐκ τῶν πολεμίων. 
ε » Ψ ϑσσΑ ᾽ Ὑ Ν ἄν ΤΟΣ Ν 

οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ἐξίοιέν τε ἤδη σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ παρα- 
΄, 5 Χ ΔΕ Ν Ἑ ν Ὑ΄ Ἂ Ἂς , 

τάττοι αὐτοὺς αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἔξω ὧν καὶ παρακελεύοιτο 
Α Χ - “ἊΝ, 5, Ἂ ΄ Ψ ἐν Ν ε ,, 

μὲν δὴ τοῖς ἀεὶ ἔξω οὖσι πολλά τε καὶ ἰσχυρὰ, ὡς ἔφασαν 
7 κ , » χ ᾿ ΄, 5 » τῷ 

49 λέγειν τοὺς ἀκούοντας. ἔνθα δὴ ὁ "“Κρυσάντας εἶπε, Τί δ᾽, [25] 
357 Φ “- 3 »ἶ ἊΝ ’ ἰχά ΕΝ 3 
ἔφη, ὦ Κῦρε, εἰ καὶ σὺ συγκαλέσας ἕως ἔτι ἔξεστι παρα- 

’ Ὑ{ Ἂς Ἄν 5 , , Ἂν 

κελεύσαιο, εἰ ἀρα τι καὶ σὺ ἀμείνους ποιήσαις τοὺς στρα- 
΄ ΟΣ: - ΕῚ 5᾽ ’, ᾽, 7 

κοτιῶτας ; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Χρυσάντα, μηδέν σε λυπούν- 
ε -“΄ἴ,͵» ᾿ ’ , 

των αἱ τοῦ ᾿Ασσυρίου παρακελεύσεις" οὐδεμία γάρ ἐστιν 
Χ Ἃ ͵ Ὗ Ἁ 3) Ν 3 

οὕτω καλὴ παραίνεσις ἥτις τοὺς μὴ ὄντας ἀγαθοὺς αὐθη- 
Ν 7, χ ,ὔ ᾿ Ἂ 3 ;» 

μερὸν ἀκούσαντας ἀγαθοὺς ποιήσει: οὐκ ἂν οὖν τοξότας 
Ἃ 37 ΄ι 7 το Ἁ οἷ 

γε, εἰ μὴ ἔμπροσθεν τοῦτο μεμελετηκότες εἶεν, οὐδὲ μὴν 
Ἀ Ἁ ᾿ ε ἣν Ἁ Ἁ ε ’ 

ἀκοντιστὰς, οὐδὲ μὴν ἱππέας, ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν τά γε σώματα 
Ν ΄- ΩΝ Ἁ ( 3 ᾽ὔ 5 

ἱκανοὺς πονεῖν, ἣν μὴ πρόσθεν ἡσκηκότες ὦσι. καὶ ὃ Χρυ- [24] 
σάντας εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἀρκεῖ τοὶ, ὦ Κῦρε, ἢν τὰς ψυχὰς αὐτῶν 
ἀμείνονας παρακελευσάμενος ποιήσῃς. Ἢ καὶ δύναιτ᾽ ἂν, 
ἔφη ὁ Κῦρος, εἷς λόγος ῥηθεὶς αὐθημερὸν αἰδοῦς μὲν ἐμπλῆ- 

47. νομίζουσι 10. ΡΥ. ἀλλ᾽ ἄλλης] ἄλλης οὖν Ὁ). δεήσει, ἐ ἐν ΘΟΠη61- 
ἄογαβ. [0 τ] δεήσειεν. ἡ] ἢ Α.Ὁ. ρζν. ἄμεινον ἂν] ἂν ἄμεινον 10. 
πηδτυ,ηραεισῆ Α. ὁπόσους 10. ΡΓ. ΚΟ ταμιεύσθαι, ΘΌΤΩ ε 8.Υ͂. 4δ. δὲ ἧκε] 

ἦλθεν 1). τε Οτη. Ὁ. αὐτοὺς αὐτὸς] αὐτοὺς [). παρεκελεύετο Β. 
ἢ ἤδη Α.α. αἰεὶ Δ. 49. ἔνθα δὴ] ἐνταῦθα ΤΠ) τὸ αὐτὰρ, καλὴ 
ἐδ ει χρυσάντα καὶ κύρου. εἶπεν ὁ χρ. 10. ὡς Α.Ο. ργ. παρακέ- 
λευσαι 1). οὔ ο 5.0. ποιήσαις 10. σον. ποιῆσαι ἈΑ.1]). οοττ. ἃ. 5ο. μη- 
δέ Ὁ. λυπούντων] ἤγουν λυπείτωσαν Τ,. τηρ΄. ἃ]. τη. οὕτως ἐστὶν 10. 
τοῦτο] τούτου ἴ,. οὐδὲ μὴν ἀκ.] οὐ δ᾽ ἀκ. ἢ. ἱππεῖς ΑΕ. ἀλλ᾽ οὐχ. Ὁ. 
οὐδὲ] οὔγε Α.1.. πονεῖν] ποιεῖν Α. ΟΟΥ̓Τ. 5. .7. ἢν] εἰ ῬεκΚΚ. Απροα. 
Ρ. 144, 20, εἰ ἀοἰθυΊΟΓΘ8 ααϊάδπι. ΕΣ ἀρκεῖ ἐπὶ ἀρκεῖτο Ἀ. ἀρκεῖ τι Ὦ. 
ΘΟΥΤ., 6] ὈΥ. ἀρκεῖται γΕ] ἀρκεῖτοι, . ἢν] ἐὰν Ὁ παρακ. ἀμείνονας 
ποιήσεις Ὁ. ἢ }. 

-"»᾿ 5 

47. ταμιεύεσθαι] Ἐδάθπι [οτηι]α ἰαΐ 8] 818 (Οὐ ΠΥ 6111 ο. 61. 
Απαῦ. 2, 5, 18, ΗἸρραγοῆ. 7, τ, ΒΟΉΝ. ἄο οσοπίι]εταὶ Β. Μαῦ- 
Ἰηΐτα 4,1, 18. ΒΟΉΝ. ὅπ. ας, Τθοῖ, ἢν Σῦς ΟΠ ΧΘΩ, Ν, 

Β6. οὐδεμία] ϑοηςθηύδηῃ ρα π]θιη γας-Ἑ ΟΥὗ᾽ 7, 4: 32. 



1δ0 ΧΕΝΟΡΗΘΝΤΊΘ ΝΒ ΌΥΠΙ 

Ν Ἁ ΄-“ 3 Ψ ΕΥ Ἂ, ΄- σι ᾿- 

σαι τὰς ψυχὰς τῶν ἀκουσάντων ἢ ἀπὸ τῶν αἰσχρῶν κωλῦ- 
Ψ δ Δὺν9 7, “ἤ ΄, Ν , 

σαι, προτρέψαι δὲ ὡς χρὴ ἐπαίνων ἕνεκα πάντα μὲν πόνον, 
’ ᾿ ᾽ " ' ΄“- » 3 ΄“-“ ͵7ὔ 

πάντα δὲ κίνδυνον ὑποδύεσθαι, λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως τοῦτο ὡς αἱρετώτερόν ἐστι μαχομένους ἀποθνή- 

δῆσκειν μᾶλλον ἢ φεύγοντας σώζεσθαι; ἀρ᾽ οὐκ, ἔφη. εἰ 

μέλλουσι τοιαῦται διάνοιαι ἐγγραφήσεσθαι ἀνθρώποις καὶ 
ἔμμονοι ἔσεσθαι, π' πρῶτον μὲν νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους Ἵ 
δ ὧν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἔντιμος καὶ ἐλευθέριος ὁ βίος 

Α “ Ἂ ω 

παρασκευασθήσεται, τοῖς δὲ κακοῖς ταπεινός τε καὶ ἀλ- 
Χ δι. ϑι ε 5Ἁ ᾽ , " Ν 

53 γεινὸς καὶ ἀβίωτος ὁ αἰὼν ἐπανακείσεται ; ἔπειτα δὲ διδα- 
Ψ, 3 ΄- 3, “ '' “ 

σκάλους, οἶμαι, δεῖ καὶ ἄρχοντας ἐπὶ τούτοις γενέσθαι οἵ- 
7 ΄ » “ Α, ΄ ἂν. ἴω “ 

τινες δείζουσί τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι καὶ ἐθιοῦσι ταῦτα 
΄- “7 3959 ἍἋ ’ὔ ΄ Χ Ν Χ 

δρᾶν, ἐστ᾽ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς τοὺς μὲν ἀγαθοὺς καὶ εὐ- 
“- ἵ . ν. Ν ΧΝ 

κλεεῖς εὐδαιμονεστάτους τῷ ὄντι νομίζειν, τοὺς δὲ κακοὺς 
-“ ΄ 7, ς “- 3, 

καὶ δυσκλεεῖς ἀθλιωτάτους ἁπάντων ἡγεῖσθαι. οὕτω γὰρ 
“- “-“ Ἂς Δ “ “-“ 

δεῖ διατεθῆναι τοὺς μέλλοντας τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων 
“ Ἅ ὰ 3 ψ' 5 8 

54 φόβου τὴν μάθησιν κρείττονα παρέξεσθαι. εἰ δέ τοι ἰόντων 

ἀκουόντων 1). κωλῦσαι] κωλύειν Ἂ.. ὯσΙ ΡΓ. κωλείειν, αἱ Ἰάοῦατ, α. ΘΟΥ}. 
5. ΤᾺ κωλύειν γε ,. ἐπαίνων ἕνεκα παν ἐπαίνου μὲν εἰς ἅπαντα Ὁ. μα- 
χουμένους 1). σωθῆναι 1). 52. ἐντραφήσεσθαι 1). Ργ. ἔμονοι Ἀ. 
ἐμμόνοις 1). ΡΥ. μὲν οπι. 1). δεῖ οτα. 1). ΡὈν. 53. δὲ οτῃ. Ὦ., 4] 
δὲ ΡΓῸ δεῖ, οἵ τινες] τίνες Α.Ε. ργ. τε ὀρθῶς καὶ διδάξουσι οἴῃ. Α. 6. ΠΕ: 
8 (ἃ, τηρ΄. ΓΤ. ἐθίσουσι 10. ἕς τ᾽ α. ἕως Ὁ. ἐγγίνηται 10. εὐκλεεῖς] 
καὶ Δ(ἢ. ἃ. πάντων 1). δεῖ οπχλ. ). μάθησιν] μάχην ΔΑ.α. Β4. δέ 
τοι] δέ τι 1). ΠΟΥ. 

λαβεῖν δ᾽ ἐν ταῖς γνώμαις] Η!Ρ- 
ΡΑΡΟΠΙοὶ Χο: Πρὸς δὲ τούτοις κἂν 
ἐκεῖνο χήβωνιν εἰς τὴν γνώμην, ὡς οὔτ᾽ 
ἂν εἰκῇ οὔτ᾽ ἄνευ θεῶν---ἡγήσαιτ᾽ ἂν ἐπὶ 
πολεμίους. ΗΝ. 

52. ἐγγραφήσεσθαι) δδϊτη1]68. Ἰοοα- 
ἤοπ68 σοτηραγανι Β. Μαγίηι8 Αγ. 
Τ,6οΐ. 4, 5.5 Ρ. 2Ού 8., 00] σοηΐγα 5611Ρ- 
[ὈΓΆΤῚ ὀσρβφόσεσθαι αἀϊβραΐας, Οοη- 
τὰ ΟΠ ΘΙ ἀθσιιθ. “ Θουιρύπταϊη ἐγγρα- 
φήσεσθαι ἀοίεπαμηῦ 6586. θα βι10- 
ΤῸ ΠῚ, οὗ 610] οἸθρδηΐογ (6 σθῦθι5 οἱ 856Π- 
Βῖῦτι8 ἤγιηῖδ οἵ σοηβίαπίθιβ. θοίβ 
ψῸῸ. Αἱ δηϊ Ὀγ108 οἴαΐ ἋἸΟΘ.Θ 
ΒΘΏΒΤΙ5. ΠΟΒ. ΔΠ]Π115. ΠΟΙΆΙ ΠΙΠῚ ἸΠΒΙΠΙΠΔΤῚ 
ἀοθογο; αοϊηάθ νοὸς οὐππὶ γαίῃ 6 
ΠΟΙ ΘΠ] οϑύ αὖ 101] 4081 οοᾶ- 
Ἰοβοαηῦ σὰπ Παύαγα] τ1ι8. ΒΘ ΉΒΙ 65. οὗ 
σπρΡΙ ΙΓ 0 5, ΠΘατι8 πΠα Δ ΠῚ ΘΧ ΔΏἾΠηΟ 
οἰἤΠπαπί. Ηοο οϑί ἔμμονοι γίνονται. 
Ργεοΐογθα θοαὶ 6586. πο ἀνθρώποις, 
866] ροίπ8 ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων. 
δὶς Τηϑογίϑογο ἐμ, απηιο, ἦν γποηζῖϑι5 ἦπ- 

δοιΐρογ ἀριια ΟἸσουοηοῖα. Οαΐο ΚΒ. Β. 
5» 5» δογὶδιέ ἴηι πιθηΐο ξαηυθ. Νϑπηο 
αἸοαῦ γθοίθ δοη δι ν 6] οοσίξαοπθηι τη- 
δογίθογθ νϑὶ ἐηϑοιΐρογο ἠοηυῖϊπῖ. Αο- 
σΘα1 τιϑῖι5 ο] βάθη νου] ἐγγενέσθαι 
8. 52. ἃ Χομπορμποηΐα Δα} 011. 866 
ΒἰΓΆ}Πτογ Ῥ]αΐο “πη. Ρ. 26 Ο: Ὥστε 
οἷον “ἐγκαύματα ἀνεκπλύτου γραφῆς ἔμ- 
μονά μοι γέγονε, {04 ΡΙαΐ. Μονυ. 
Ρ. 750 Ο αἰχ!ῦ οἷον ἐν ἐγκαύμασι γρα- 
αἰ οἴ ον διὰ πυρός. 

52. τοὺς ἀγαθοὺς--- εὐδαιμονεστάτους 
νομίζειν] Ἀρὶρ. [μἀσρ4. 9, 2: ᾿Εκεῖνος 
(Πγοατρι8) σαφῶς παρεσκεύασε τοῖς 
ἀγαθοῖς εὐδαιμονίαν, τοῖς δὲ κακοῖς κα- 
κοδαιμονίαν. 

μάθησιν κρ.- παρέξεσθαι ἔϑιε ργὼ- 
οορία ἀἸΠρθηθ] αἸΒοῚρῚ Πα ἐγααϊία. οἵ 
αἀἸπαίασηα ΟΧΘΡοΙΔΠΟΠ6 Ρογοθρία ἰδοίο- 
ΥἼ1ΠΊ ΘΧΘΠ,Ό]15 ΘΟΤΩΡΓΟΌΑΙΘ οὗ Θχβϑααὶ, 
ΠΘΌ Ρ8Ε τιῦ ΠΟΥ Ποϑβίμπιμη δὲ ᾿ηβίδη 5 
ῬΓΦΘῚῚ 5101 ρυφοοθρία οτμπῖα Βα 100 6χ- 
οὐαί, ΘΗΝ, 
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εἰς μάχην σὺν ὅπλοις, ἐν ᾧ πολλοὶ καὶ τῶν παλαιῶν μα- 
θημάτων ἐξίστανται, ἐν τούτῳ δυνήσεταί τις ἀπορραψῳδή- 
σας παραχρῆμα ἄνδρας πολεμικοὺς ποιῆσαι, πάντων ἂν 
ῥᾷστον εἴη καὶ μαθεῖν καὶ διδάξαι τὴν μεγίστην τῶν ἐν 

55 ἀνθρώποις ἀρετήν. ἐπεὶ ἔγωγ᾽, ἔφη, οὐδ᾽ ἂν τούτοις ἐπί- 
στεῦον ἐμμόνοις ἔσεσθαι οὺς νῦν ἔχοντες παρ ἡμῖν αὐτοῖς 
ἡσκοῦμεν, εἰ μὴ καὶ ὑμᾶς ἑώρων παρόντας, οἱ καὶ παρα- 
δείγματα αὐτοῖς ἔσεσθε οἵους χρὴ εἶναι καὶ ὑποβαλεῖν δυ- 

“ Ψ ΄ νν 3.9 ͵ 

νήσεσθε, ἣν τι ἐπιλανθάνωνται. τοὺς δ᾽ ἀπαιδεύτους παν- 
7 3 “ 7 ἰὴ -- 27 5 4 5) 

τάπασιν ἀρετῆς θαυμάζοιμ᾽ ἂν, ἔφη, ὦ Χρυσάντα, εἴ τι 
’, ἽᾺ 3 , Υ͂ “- ε ς 3 3 ὃ θί Ἂ 

πλέον ἂν ὠφελήσειε λόγος καλῶς ῥηθεὶς εἰς ἀνδραγαθίαν ἢ 
Ἁ Α “ 5 ἤ “ 3 Ν 3 

τοὺς ἀπαιδεύτους μουσικῆς ἄσμα μάλα καλῶς ᾷσθεν εἰς 
ὦ 

μουσικὴν. : 
τ “ Ν "4 ων» Ψ 56 Οἱ μὲν ταῦτα διελέγοντο. ὁ δὲ Κυαξάρης πάλιν πέμ- [25] 

ὧδ ἵν ’ ἤ 5 3, «ες 

πων ἔλεγεν ὅτι ἐξαμαρτάνοι διατρίβων καὶ οὐκ ἄγων ὡς 
’ὔ Ἁ ἴων 3 7 Χ 

τάχιστα ἐπὶ τοὺς πολεμίους. καὶ ὁ Κῦρος ἀπεκρίνατο δὴ 
ῇ - 3 ᾽ὔ » 3 5 Ν Β μω σ“ ΒΕ 

τότε τοῖς ἀγγέλοις, ᾿Αλλ εὖ μὲν ἴστω, εἐφη, ὅτι οὕπω 
ἈΝ 3 “ ἴω ’7ὔ » “ 5 

εἰσὶν ἔξω ὅσους δεῖ: καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλετε αὐτῷ ἐν 
57 ἅπασιν' ὅμως δὲ, ἐπεὶ ἐκείνῳ δοκεῖ, ἄξω ἤδη. ταῦτ᾽ εἰπὼν 

καὶ προσευξάμενος τοῖς. θεοῖς ἐξῆγε τὸ στράτευμα. ὡς δ᾽ 
ἤρξατο ἄγειν, θᾶττον ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο εὐτάκτως μὲν 

Ἕ “, ’ “4 

διὰ τὸ ἐπίστασθαι καὶ μεμελετηκέναι ἐν τάξει πορεύεσθαι, 
3 “ ἣ δ Χ 7 ὅ᾽,ἢ ἐν » Α͂ ᾿ 

ἐρρωμένως δὲ διὰ τὸ φιλονείκως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους καὶ 
δ Ν Χ ΄-΄ Ἁ Ὁ ᾽ 7 

διὰ τὸ τὰ σώματα ἐκπεπονῆσθαι καὶ διὰ τὸ πάντας ἄρχον- 
Ἢ 7 3 ’ὔ Ἁ ΆἍ δ 7 

τας τοὺς πρωτοστάτας εἰναι, ἡδέως δὲ διὰ τὸ φρονίμως 
͵ Ἁ ἴω ν Ἁ 

ἔχειν: ἠπίσταντο γὰρ καὶ ἐκ πολλοῦ οὕτως ἐμεμαθήκεσαν 
4 53 “- Ἵ)Ἅ » ω 

ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ῥᾷστον τὸ ὁμόσε ἰέναι τοῖς πο- 

ῥᾷστον] ὁ ἄριστον Α. 6. ΟΟΥῚ, Τηρ΄. Γ΄. καὶ μαθεῖν] μαθεῖν α. 55. ἐπεὶ] 
ἐπεὶ δ᾽ Ὁ. οὐδ᾽] οὐκ Α.α. ἐν μόνος Ὦ. ΡΥ. μὴ καὶ] μὴ Ὁ. παρόν- 
τας] ο ἴῃ γὰ8. Ὠ. πάντας ἃ. τηρ. 3} εἰγμϑ Α.Ὁ. ἔσεσθαι Ἀ. οοΥν. 
8... ΘΔ. τη. ὑποβάλλειν 1). ἦν] ἄν χρύσαντες 10. ἃ ϑ0ρε6" ες ρΡο- 
Βιίο. μάλλα Δ. οπι. }).1.. ργ. “δ, τοιαῦτα 1). πέμπων πάλιν α. 
ἐπὶ] ὡς α. δεῖ] ἔδει Ὁ. ἀπάγγελε Ὁ)., 586 λ 1ῃ τΆ8., οἵ τε 8.Υ͂. 8]. τη. 
57: θεοῖς] αὐτοῦ αἀά. 10. θᾶττον Ζοιῃηλι8. ἐπεὶ θᾶσσον Ἀ. [ϑββὰ ἐ ἐπεὶ τῶι ΟἸΤ 
ἐπὶ ἙΟὨΓϑιιηΊ, αὖ αὐττιῖη ΡΥ. ἀα 1065) α,, 584 ἔτι . πηρ.. τ. Ὁ. ἡγεῖτο] ὁ 
μὲν ἡγεῖτο (αὐ. ΘΟΥΓ. Τ΄. ἐπίστασθαί τε καὶ 1). ἠπίστατο (α. ΡΓ., ΠΟΥ. 
8.ΨΌ.Υ. 

56. ἐν ἅπασιν) (ὐογδῃη ΟἸΠΗἰΌτι8, 84 ΙἹΠΟΠΙΟΓ ΤΩ ΘΧρΟηϊ 6 ΓΘΡΌΡ]οα θουτιπὰ 
ΔΌρΡΘΠδΠὰ Μραογαπὶ ἀ6 Ῥδυβὶβ ορὶ-Ἑ 6.11,» οὗ ΗΙΡΡΆτΟΪΟΙ 2, 6. ΞΟΗΝ. 
ὨΪΟΏΘΙΙ. τοξόταις) “τια Πδδο γοσαῦι]α οἰΠὶ 

57: θᾶττον) (οηΐ. ὡς τάχιστα 5.56. γορσάθι]ο πολεμίοις Ἰπηρθηᾶα βηί. 
πρωτοστάτας  ἤδηος δοίοιῃ [ἀοοά-ὀ ΞΟῊΗΝ, 
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λεμίοις, ἄλλως τε καὶ τοζόταις καὶ ἀκοντισταῖς καὶ ἱπ- 
οϑπεῦσιν. ἕως δ᾽ ἔτι ἔξω βελῶν ἦσαν, παρηγγύα ὁ Κῦρος [26] 

σύνθημα Ζεὺς σύμμαχος καὶ ἡγεμών. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἧκε 
τὸ σύνθημα ἀνταποδιδόμενον, ἐξῆρχεν αὖ ὁ Κῦρος παιᾶνα 
τὸν νομιζόμενον" οἱ δὲ θεοσεβῶς πάντες συνεπήχησαν με- 
γάλῃ τῇ φωνῇ" ἐν τῷ τοιούτῳ γὰρ δὴ οἱ δεισιδαίμονες ἣ ἣτ- 

δ9 Αὐτῷ τοὺς ἀνθρώπους. φοβοῦνται. ἐπεὶ δ᾽ ὁ παιὰν ἐγένετο, 

ἅμα πορευόμενοι οἱ ὁμότιμοι φαιδροὶ, πεπαιδευμένοι, καὶ 
παρορῶντες εἰς ἀλλήλους, ὀνομάζοντες παραστάτας, ἐπι- 
στάτας, λέγοντες πολὺ τὸ "Αγετ᾽, ἄνδρες φίλοι," Αγετ᾽, ἀν- 
δρες ἀγαθοὶ, παρεκάλουν ἀλλήλους ἕπεσθαι. οἱ δ᾽ ὄπισθεν 
αὐτῶν ἀκούσαντες ἀντιπαρεκελεύοντο τοῖς πρώτοις ἡγεῖ- 
σθαι ἐρρωμένως. ἦν δὲ μεστὸν τὸ στράτευμα τῷ Κύρῳ 
προθυμίας, φιλοτιμίας, ῥώμης, θάρρους, παρακελευσμοῦ, 
σωφροσύνης, πειθοῦς, ὦ ὕπερ οἶμαι δεινότατον τοῖς ὑπεναν- 

δοτίοις. τῶν δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμα- [37] 

χοῦντες, ὡς ἐγγὺς ἤδη προσεμίγνυ τὸ Περσικὸν, πλῆθος, 
ἀνέβαινόν τε ἐπὶ τὰ ἅρματα καὶ ὑπεξζῆγον πρὸς τὸ ἑαυτῶν 

ἐπεὶ δὲ] ἐπεὶ δὴ Α. ἐπειδὴ α. ὁ οπι. ἴ,,. ὁ 
ἧττον] εἰσι Α.6. ργ. 50. πε- 

ὀνομάζοντας (α. ΠΟΥ. 8. Ρ. Γ΄ 

58. ξύνθημα ἃ. 
κῦρος διοσκούροις 1). δα ἃ. (α. τηρ΄ Τ. 
παιδ.]) τε πεπαιδ. Λ.Ο. περιορῶντες ). 
τὸ οἵη. Α.α. φιλοτιμίας οι. Ὁ. ἐναντίοις 1). ύο. μὲν οαά. οἱ ἀπὸ 
αἱ. τὴ: ιν. Ὁ. ῥυμάτων Ο. οοΥΥ. τηρ., Ὦ. ΡΥ. ἐρυμάτων Ο. 8. ν. 8]. τη. 
προσεμιγνύετο 1). ῬΓ. προσεμίγνυε τὸ 1). σοΥν. ἃ. 8. ν. Υ. προσεμίγνυον ΔΑ.Ε. 
τε οτη. 1). ὑπεξῆγον] ἀνεχώρουν 1).(α. τηρ. Γ᾿ 

58. βελέων  Οοἄϊοο5 βελῶν, Ξε βελέων Ῥαΐ ; Ποάϊδαμ6 τη β]οὶ το αἱ] ἔογα ρα 
ΧοΠορποηίΐίθιῃ ἀὈΙατιΘ ΡΟΒ 1586, πὶ ἀντ ΟΠΊΠ65 σϑηΐθδ ἴῃ ἸΟΟ ΠῚ ΡοοΔΠτΙη 5110- 
θέων, ὀρέων οἴ 511η111ἃ, (γα δί]οιι5 Τθββουτιηΐ. 5ΟΌΗΝ, 
ΠΘΒΟΙΟ 4118 ἀρτα Κα! άδτη ἴῃ νοσαθ 10 59. παρορῶντες εἰς ἀλλήλους] [ηξγα 
ἀνθέων ἀοοοί. Οὐοηΐ. Ῥιεούβοη. δὲ 8,1,4, παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον 6ϑ8ΐ. 
Μαπη Ρ. 456, εἰ Καη. «δα Οατεροσ. Οἱὲ πεπαιδευμένοι, Ὠϊς εὖ 8. 70, 1Πη{6]]1- 
ἀθ 18]. Ρ. 288οθ. ΒΟῊΝ, Οτυβάιθ!]6 
αϑύ [4]16 ται] 6886. 80 ΠΥ Υ118. 81Ὁ- 
118. ἘΠ 8:::, 26. 

σύνθημα) 1)6 ἴθοϑβδοτα, ΟΥΒ δῇ νοῦ 
{γααϊία, ποη, αὖ ἀρὰ ἘΒοπλδηοβ, ἰδ- 
Ῥ]α, οὖ δα ᾿Ἰτῃ ρϑυδίογθμῃ γοαθαηΐθ σουη- 
Ῥαῖδ᾽ ᾿ἈΠΑΑΒΙ 1, 8, τι. ΒΟΉΝ, 
᾿υγαηΐ θ]θγαπηατι8 ἔδιιϑ! σοοθ 5. ΟΥΉ]ΏΪΒ 
δῦ ὨπΙηΪΠτιπὶ ΠΟΘΙ ἤδη ΠΟΙΠΪΠᾶ, ἃ 
ααϊθὰβ [θ]οθπι Ἱποθρίοσιι πὶ ΘΧΙΠὴ 
οχϑρθοίαθαϊς ᾿πηρογαΐοσυ. (πῇ. τηἶτὰ 
Π: ς ΤῸ πιο, ΠΤ 

δεισιδαίμονες] ὅϑδιιηΐ ΤΟ]ρΊΟΒΙ Πο- 
ΤῊΪΠ68Β οἵ τουουθηΐα ἀθουατη Ρ]ΘΠη]. 
(ὐδηθσουιιπ οὐ ρϑδπιιπ ν]οθιη ἀρπα 
1 Δορ ἀφο 108. ΟΠ ]ΔΓ ἢ ΒΟΠῺΒ. ρ6ΓΤ6- 

ΘΘΠ4Ὶ Θχθγοιθαίοπθ τη] 01 ΘΧ ΟΠ. 
ὀνομάσαντες ] ΝΟΙΩΪΠΒ σΟΙΩΡ ΙΔ ΐ68, 

πἴ.}7.,1, 10. 
οἱ δ᾽ ὄπισθεν] ϑαῃπί οἱ ἐπιστάται, 

πὶ οἱ πρῶτοι ἀοΙη66 οἱ πρωτοστάται. 
5ΟΗΝ, 

ύο. προσεμίγνυον] Υ. δά 2, 4, 20. 
Μοῦ παπᾶ ἀπ ]16, ααοα τοϑυῖία!ὶ, 
προσεμίγνυ, ἄς αἴιο δα 6, 4, 6. 

ὑπεξῆγον] ϑοηβῖπι 86 ᾿δΝμδαμοοδαπί. 
Εαρταηῦ, Ἰσίτιν οἱ ἀπὸ τῶν ἁρμάτων 
προμαχοῦντες, δἃηΐθ δοίθιη Βίδηίθδβ: 
Ροϑβί 608 ΘΟ] δ18 ἸΡ515 σα 18 ἀπε- 
στραμμένοις ὥσπερ εἰς φυγὴν, αὖ οβΐ 
Ἰηΐνα 6, 2, 17. Ἠοβίθῃι {ἰπηθηΐθ5. οἵ 
[ἀρσὰπη σα ροββθηΐθβ οαστττὴ ἃἠβοθηάαπηΐ 
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“ ε Ν Ῥ .- Ἂς Ν δ αὶ 3 

πλῆθος" οἱ δὲ τοξόται καὶ ἀκοντισταὶ καὶ σφενδονῆται αὐ- 
“- ἈΝ 7, δὴ ΄- Β...5 “ 

διτῶν ἀφίεσαν τὰ βέλη πολὺ πρὶν ἐξικνεῖσθαι. ὡς δ᾽ ἐπιόν- 
Ἕ “ 3 ’ὕ “ » 4 “-“ 5 7 

τες οἱ Πέρσαι ἐπέβησαν τῶν ἀφειμένων βελῶν, ἐφθέγξατο 
Χ ἴω ͵ 3 5,7 “- Ψ Ν 

δὴ ὁ Κῦρος, ΓΑνδρες ἄριστοι, ἡδὴ θᾶττὸν τις ἰὼν ἐπι- 
7 Ν ’ Ά Χ 

δεικνύτω ἑαυτὸν καὶ παρεγγυάτω. οἱ μὲν δὴ παρεδίδοσαν" 
Ν ἃ ἽἜ Ν “ Υ͂ , 

ὑπὸ δὲ προθυμίας καὶ μένους καὶ τοῦ σπεύδειν συμμίξαι 
΄ 3 ν᾿ ἴω ε ἐφ 

δρόμου τινὲς ἦρξαν, συνεφείπετο δὲ καὶ πᾶσα ἡ φάλαγξ 
6 ὃ , Ν ΜΙΝ δὲ « Κύ 3 λ θό “- β (ὃ 

“δρόμῳ. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κῦρος ἐπιλαθόμενος τοῦ βάδην 
ὃ Ἂ « εἶ; Ν. “ 3 θέ Τί σ ᾿ ΓΙ ᾿ῃ Ἂ 

ρόμῳ ηγεῖτο, καὶ ἅμα ἐφθέγγετο Τίς ἕψεται ; Τίς ἀγα 
ὰ 3, ἴων ΄“ ς » 

θὸς: Τίς ἄνδρα πρῶτος καταβαλεῖ; οἱ δὲ ἀκούσαντες 
Χ “ ’ὔ Ν ’ Χ ῴ 

ταῦτο τοῦτο ἐφθέγγοντο, καὶ διὰ πάντων δὴ ὥσπερ παρ- 
“ ἶν Υ͂ ἘΝ. Ὁ ’ ε Ἁ Χ 

63 ηγγύα οὕτως ἐχώρει Τίς ἕψεται; Τίς ἀγαθὸς ; οἱ μὲν δὴ [28] 
» ἴν, Ἵ7 ’, Ἅ) ο Δ ᾽7ὔ 

Πέρσαι οὕτως ἔχοντες ὁμόσε ἐφέροντο: οἵ γε μὴν πολέμιοι 
ΒΛΈΑ ὅς 7, 3 δ ,ὔ Ὑ, 3 Ἂ 

οὐκέτι ἐδύναντο μένειν, ἀλλὰ στραφέντες ἐφευγον εἰς τὸ 
"4 ε 3 53 Τρ , Χ ᾽ , Ε ’ 

ὄφέρυμα. οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι κατὰ τε τὰς εἰσόδους ἐφεπόμενοι 
Ἄ “ Ν » Ά, 

ὠθουμένων αὐτῶν πολλοὺς κατεστρώννυσαν, τοὺς δ᾽ εἰς 
Ἂς 7] ΄ι 7] 2) 

τὰς τάφρους ἐμπίπτοντας ἐπεισπηδῶντες ἐφόνευον ἄνδρας 
“ δ ,ὕ΄ Ν ΄- ε γῳ Ν Ψ" 

ὁμοῦ καὶ ἵππους" ἔνια γὰρ τῶν ἁρμάτων εἰς τὰς τάφρους 
- 5 ᾿ ν᾿ 3 “ δ ε ἴω 7] 5 ΥΑ 

ὁ ηναγκασθη φεύγοντα ἐμπεσεῖν. καὶ οἱ τῶν Μηδων δ᾽ ἱπ- 
΄ “ ΄ 5, ε ,7ὔ Ἂ “ 

πεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἤλαυνον εἰς τοὺς ἱππέας τοὺς τῶν πο- 
, ς , 3, ἣν 

λεμίων" οἱ δ᾽ ἐνέκλιναν καὶ τούτοις. ἔνθα δὴ καὶ ἵππων 

σῴαι (Θγαβιπι ν] ἀθίπισ ε) δονῆτε Α. σφενδονηταὶ Ὁ. ότ. ἀπέβησαν Α.Ὁ. 
ῬΙ. ἐφιεμένων 1). δὴ] ἤδη Α.α. ἤδη οτη. Ὁ. ἐπιδεικνυέτω 1).(. 
8, τ. αὐτὸν 1. δὴ οἴη. ἢ. παρεδ. τοῦτο 1). ἀπὸ Δ. καὶ μέ- 
νους] α Εἴ ους ἴῃ τά5. Ὦ. τινος 1).Ὁ.. 5... Ὑ. ἦρξαν 10). Ρτ. Η. ἤρξαντο 
ΝΟΥ ἘΠ Υ͂. Ὁ. συνέπετο Δ... ρΓ. συνάπτετο ἴ,., 8. Υ. ἃ]. τη. εἶπε. Οὐοηΐ. 
ὙΆΙ. ΒΟΙ, ΑἸΆΡ. ἢ, 4. 6. 62. ἐφθέγγοντο Α.Ο. ργ. ἕψεται] ἐφέπεται 
Α.α. πρῶτος ἄνδρα Ὁ. καταβαλλεῖ Ὁ. ργ. τὸ αὐτὸ 1). δὴ] δὲ Ὁ. 
παρηγγύα] ε ἴῃ 11. Ὁ. 63. τὸ ἔρυμα] τὰ ἐρύματα Δ.Ε. 64. τε οτη. ἢ). 
ς Ψ 

ἑπόμενοι 1). 
ΟΟΥΤ. συνεισπεσεῖν 1). ΡὈ". 
πεῖς 10. 
φοτέρων Ὁ. τηρ. γΥ. 

οὐ δαξαρταηῦ. τ|0] νιθ ἀπποίαία. Ἐ)- 
{Ἰᾶτὴ ᾿πἴτα 1 ΘΧΟΙΟΙΪΐ ΑΘΒΥΓΤΙΟΤΊΙῚ 7. 
1, 20. ΟΟΤττι8 Ὀ6]111ς], δύση Ὁ] Ατδ- 
αἀαΐαβ οαστῃ σΌΥΙΡτι8 [Δ] Οαἴ15 ᾿τηρθίμχη 
[αοϊῖ, Τὰρταηΐ, τὰ μὲν ἀναλαβόντα τοὺς 
παραιβάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. 
Ιριῦαν ὈΘ]]αΐοσθϑ πο ΟΟΥ 118 1η515- 
ἐθηΐθϑ μπρπαθδηΐ, 5Β6α Ὁ] 56 ἴῃ πράττῃ 
ἄαγα οορὶαθαηΐ, οὐὐττη ΡΟΠ6 16- 
ἸἸοίαπη ἃαἀβοθηαθθαηί. 5ΟΗΝ, 

63. ἔρυμα] Ἰΐα 11} )6Γ ῬΠ]ΘΙΡΪ σα 

κατεστρώννυσαν ἀπέκτεινον 1). 
ό5. ἱππεῖς] ἱππῇς Ὁ. ΡΥ. 

ἐνέκλινον Α.(α. ΟΟΥΤ. 5. ν΄. Τ᾿ 

ἐμπεσεῖν] συνεμπεσεῖν 1). 
ἱππέας] ἱπ- 

τούτους 1)... (ΟΥ̓. ἔνθα---ἀμ- 

ΑἸ] ἔου Ὁ. εὐ Ζομαγα : σθύθυὶ οαπῃ Ρὰ- 
τἰβ. τὰ ἐρύματα παρεηΐ, αι: Βιιηὖ Ἰοοᾶ 
ταυηϊΐδ, τι 4, 2, 5. ΞΟΗΝ, διηριι- 
1ΔΥ718 δϑύ 8.66; 4,1. 

όῃ. ἐνέκλιναν καὶ τούτοις] Οὐπὶ 86- 
οαι5. ΡΟΙΥΌ. 14, 8, 8: Ἅμα δὲ τῷ γε- 
νέσθαι τὴν πρώτην ἔφοδον εὐθέως οἱ 
Νομάδες ἐνέκλιναν τοὺς ᾿Ιταλικοὺς ἱπ- 
πεῖς. ὥβα οαπὶ ἀαΐ. ᾿πηΡτορτῖθ )]10- 
Ὥγ8. Απί. ἤοιῃ. 5, Ρ4: ᾿Απαγγέλλετε 

᾽ ΄σ ’ 

ἀπιόντες πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λατίνων 
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6ό διωγμὸς ἦν καὶ ἀνδρῶν καὶ φόνος. ἐξ ἀμφοτέρων. οἱ δ᾽ [29 
ἐντὸς τοῦ ἐρύματος τῶν ᾿Ασσυρίων ἑ ἑστηκότες ἐπὶ τῆς κε- 
φαλῆς τῆς τάφρου τοζεύειν μὲν ἢ ἀκοντίζειν εἰς τοὺς κατα- 

4 2; Υ͂ 3, ’ Ν Ν [4 

καίνοντας οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο διὰ τὰ δεινὰ ὁρά- 
Ν ᾿ Ἂς , ’ὔ Ἁ Νς 7 “ 

ματα καὶ διὰ τὸν φόβον. τάχα δὲ καὶ καταμαθόντες τῶν 
΄- , Ν Χ “ “ 

Περσῶν τινας διακεκοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύμα- 
ΕἸ ͵ὔ μὸ ΄σι σι σ΄. 3, ι΄ 

ὄγτος ἐτράποντο καὶ ἀπὸ τῶν κεφαλῶν τῶν ἔνδον. ἰδοῦσαι 
᾿] [, -“ “ » 7 ων Ψ 3, 

δ᾽ αἱ γυναῖκες τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ τῶν συμμάχων ἤδη 
Χ 5 “ ἤ 7, 3, 

φυγὴν καὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀνέκραγον καὶ ἔθεον ἐκπε- 
’ὔ ε Α “ 32 « Χ ’ὔ 

πληγμέναι, αἱ μεν καὶ τέκνα ἔχουσαι, αἱ δὲ καὶ νεώτεραι, 
καταρρηγνύμεναί ΤΕ πέπλους καὶ δρυπτόμεναι, καὶ ἱκετεύ- 
ουσι πάντας ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν μὴ φεύγειν καταλιπόντας 
αὐτὰς, ἀλλ᾽ ἀμῦναι καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις καὶ σφίσιν αὐ- 

φ; Ψ ἣν Ν » Ν ς “- Ν - ΄ὔ 
δ8τοῖς. ἐνθα δὴ καὶ αὐτοὶ οἱ βασιλεῖς σὺν τοῖς πιστοτάτοις 

» 3 δ΄ Ἃς Ν » , ἀν ΟΝ ΄ Ἂ. Ν Ν 

στάντες ἐπὶ τὰς εἰσόδους καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς κεφαλὰς 
Ν 5 ιν γ᾽. ΄ 3, 7 3 

ὅρ καὶ αὐτοὶ ἐμάχοντο καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. ὡς ὃ 
37 « “- Ν ΄ Ἷ Χ ΄’ 

ἔγνω ὁ Κῦρος τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ καὶ εἰ βιάσαιντο 
[30] 

ἀνδρῶν] τῶν ἀνδρῶν 11. 
, ᾽ , 

κα σαν ἀποκτείνοντας 1). 
ἈΠ ΟῚΡ 
θ φυγὴν ἤδη Ὥ: καταρηγν. Α. 
Ρ. ΙΒ1Α ἱκετεύουσαι 

ύο. τὸ γιγνόμενον 7): 

ὅτι ὁ Ῥωμαίων δῆμος οὔτε πρότερον 
Ταρκυινίταις ἀξιοῦσιν ἐχαρίσατο τὴν 
τῶν τυράννων κάθοδον οὔθ᾽ ὕστερον 
ἅπασι Τυρρηνοῖς ἐνέκλινεν. 

ἐξ ἀμφοτέρων) ΝΙδὶ Δα Ῥεγβαβ Με- 
ἀοβαᾷθ τοίουίαγ, 568 δα ἵππους εὐ ἄν- 
δρας, ἀοἸ]οπάπιη ἐξ, τι οοπ͵θοῖ Ἠου- 
ἸδΙηῖτιβ οἵ νουίογαύ Δ 4]21118. 

66. κεφαλῆς τῆς τάφρου] Αρροτοιη 
)αχία [Οβ881η ἰπίογργοίδζα ΕΥ (ΔΙ ΘΓΔΓΊΙΙΒ. 
Κατὰ κεφαλήν τινος εἶναι ἴῃ ΒῈΡ6- 
ΤΊΟΙΘ 000 5έαγ6 δὲ θηιϊθοῦθ δίργα αἰϊ- 
ΠΗ ΒΤ Ὺ. 80 Ἢ. Οἵ, 7, Ὁ, 9. 
5ΟΌΗΝ. 

τοξεύειν οὔτε ἐφρόνουν οὔτε ἐδύναντο] 
Οορ!αδαηΐ, πὸ Ηοπ. ἢ. ΑΡΟ]]. 247: 
Ἔνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν 
ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον,Θἴ2 ἢ, 587: 

διακεκοφότας πρὸς τὰς εἰσόδους] 
Τ)ο]θηάπιτα ν] ἀθίαν πρὸς, ἀἀαϊίιπη Ὁ 
60 αἱ ἱπορίθ ἴθθο οὐπὶ ἐτράποντο 
ἠαηχιββοῖ, τπὖ 1). ᾿π θυ ρυηρὶ ρΡοβὲ δια- 
κεκοφότας, οἵ [Δ 0116 α]ν15 [αοϊαῦ ἸΠ ΒΘ σῸ 

ἐξαμφοτέρων Ἀ. 
διὰ τὰ] διά τε τὰ 1). 

-- ,’΄ 

καὶ αὐταῖς καὶ τέκνοις 
Ἀ » , Ἀ 

καὶ εἰ] εἰ καὶ 1). 

66. ἢ] καὶ Ὦ. κατα- 
διὰ τὰς κεκοφότας 

τῶν ἔνδον] ἔφευγον 1). ἔφυγον ροϑὲ ἔνδον 8414. (ἃ. τηρ΄ Υ 
τοὺς πέπλους Η. ΖοπδΙδβ 
καὶ τέκνοις καὶ ἑαυταῖς 19. 

πέπλον 

πρὸς, τὐηἀθ ΘΧρ]Π]οαμ πτη αθίθ Οὐ ΤΙ ΠῚ 
ἔφευγον, ἀοῇβοϊοηΐα ΤιιΓϑιι8 1116 ν υθο. 
Τγαηΐ ΘΠ ]ΠῈ 78Π| 5. 64, κατὰ τὰς εἰσόδους 
ἐφεπόμενοι. 

67. ΚαΤΟΡΡΕΙ ΘΕῚΣ ΟὝἿΣ Ὁ. Σ, τῇ, 
πάντας ὅτῳ) Οοηΐ. 7; 4, 14: Πριῆ. 

Οα. Μ, 29: Πάντας ἀνθρώπους, ὅτις 
σφέας εἰσαφίκηται. ἩΠΤΟΗ. ΝΥ. «δα 
ἌΠ8. 6. 5, 18: 

68. οἱ βασιλεῖς] Ῥγεοίεν ΟΥ̓ ϑτη 
Αββϑυχσιοσαπι ΤΌΧ, 4] Ὁ] οθοϊαϊ, αὖ 
Χρη. μαϊγαδΐ 4, 6, 2, (Ὧ6 οὔ͵ πηογΐθ 
ΒΟΥΙΡ ΠῚ ααυϊα, Βος ἴπ Ι060 ΡΘ}11886 
ΒΒΡΙ σαι ΝΥ εἰβιῖαβ. ὑθγιπη αὶ 
Ροίαϊδ νἱΓ ἀοοίιβ ΡΟΠΘῈ ΧΘΠΟρΡΠΟΗ- 
[6 πὶ Δ]ΓΘτῸ 1110 1π Ἰ0600 6Χ ἴδοίο ῬΓΌΓΒΙΙΒ 
Ἰσποίο, ου͵πι8. ΠΌ]Π]Α ΠῚ ̓ρ86 τη ΘΠ ΠΟΘ ΠῚ 
[βοουϊξ, ἃυραμηθηΐατὶ ὃ Ηοο αυϊάθπι ἴῃ 
Ἰοσο π|Π}1] αὔτ πο θαῦ τηουίθιη ΓΘ ρῚΒ ΘΟΠα- 
ΤΠΘΙΠΟΥΑΓΙ ; ἈΙΘΡῸ ΨΘΙῸ ΤΊΟΥΒ Β|1η}] 
δαδαν οἱ ἴῃ οαπιβα {5 8 ΡΌΡ]οδΟ 
ΡοΟΠΙσαγ, ΙοΟΟ β88η6. ΘΟΙΠΏΙΠΟΑἸΒΒΙΠΊΟ, 
5ΟΗΝ. 



ΤῊ ΠΠ ΛΕ ΎΝΙ. 1601] 

5) 5 Ἀ 3» « ἮΝ “ ΄“᾿, Ἂ 

εἴσω, ὀλίγοι ὃντες ὕπο πολλῶν σφαλείέν τι, παρηγγύησεν 
͵ὔ 3, σι 32 Ἔ 4«[Κ 

γο ἐπὶ πόδ᾽ ἀνάγειν ἔξω βελῶν καὶ πείθεσθαι. ἔνθα δὴ ἔγνω 
Ἃ Ἂ « 7, - ν Χ 

τις ἂν τοὺς ὁμοτίμους πεπαιδευμένους ὡς δεῖ; ταχυ μὲν 
Χ 5 ἣς 3 , Ἂ Ἁ “ Β ͵ 

γὰρ αὐτοὶ ἐπείθοντο, ταχὺ δὲ τοῖς ἄλλοις, παρήγγελλον. 
ὡς δ᾽ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, ἔστησαν κατὰ χώραν, πολὺ 
μᾶλλον χοροῦ ἀκριβῶς εἰδότες ὅπου ἔδει ἕκαστον αὐτῶν 
γενέσθαι. 

πεπαιδ.] καὶ πεπαιδ. 1). οπι. α., 566 τηρ΄. Γ. 86. γοϑϑοίο, αἱ νἹἀοίατ, καί. 
σταρήγγελον 1). ΡΥ. παρήγγειλον α. 

ύο. ἐπὶ πόδα ἀνάγειν) Πδοὶο ΠοΒδύθτι5 
ὈΌνοτβα σούοργθαὶ. (ποά 6βύ γθίου τ 
ῬΘ66Ππ1, οπὶ 1ῃ δοάθχῃ νϑ] Ὁ] νΘϑ ]ρ10 
Ῥδάθιῃ γϑίσο οθάθηαο ροηϊηυβ. Ρο- 
Ἰγθια5 ἀναχωρεῖν εἴ ὑποχωρεῖν ἐπὶ πόδα 
αἸςογα 50]6 ; ουὐα8 Ἰοο πὶ Ρ6551Π16 Πᾶ- 
Ὀιζαμη ἃ ΠΙΌΤΆΙ18 2, 6, 8, οὐ ἴῃ 40 
ΠΌΡΟΥ ἸΏΓΟΓΡΥῈ58. ἰΐω Ἰαρβῖι8 δϑί, αἵ 
ΤΩΙ τ ΟἸΠ ΓΘ Δ τ ᾿ηΐου ἐπὶ πόδα οἱ 
ὑπὸ πόδα ΠσοΙΩΙΩΙ Ἰ]Βοογθίαγ, ΟὈΙΓΘΥ ἢϊο 
ΘΙΠ ΘΠ δὕτι ΡΟΠΘτΘ Πσοορι : Οὐ γὰρ 
ἀπολιπόντες αὐτοῖς ἀναχώρησιν, θυ 

δεξάμενοι ἣν ἀκεραίους ἅμα καὶ συνεστώ- 
σας τὰς σπείρας, εἰς τοῦτο δυσχρη- 
στίας ἦλθον, ὥστε δι᾽ αὐτῆς τοῦ λόφου 
κορυφῆς διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς βιαζο- 
μένους. εὐθέως δὲ οἱ μὲν Ἰλλυριοὶ τὴν 

ὅπου ἔδει] ὅτι οὐδεὶς Α.(. ργ. αὐτῶν οτη. 19). 

κατάστασιν ἐλάμβανον, οἱ δὲ περὶ τὸν 
Εὐκλείδην διὰ τὸ μὴ καταλείπεσθαι τό- 
πον εἰς ἀναχώρησιν τὴν ἐπὶ πόδα καὶ 
μετάστασιν ἑαυτοῖς, τὸ λοιπὸν ὅσον ἐκ 
ποδὸς ἐπιέσθησαν τῷ βάρει τοῦ καθο- 
πλισμοῦ καὶ τῆς συντάξεως, ἐξ οὗ τα- 
χέως συνέβη τραπέντας αὐτοὺς ὀλεθρίῳ 
χρήσασθαι φυγῇ, κρημνώδη καὶ δύσβα- 
τον ἐχόντων ἐπὶ πολὺ τὴν ἀναχώρησιν 
τῶν τόπων, ὉΡῚ Π1Π1] ἃαΐ ρᾶγατη ἴῃ 
γΟΓΌ15, τ] πιπὰ ν ΓΟ 1 ΟΥ̓ῚΠΘ ΘΟΥΠῚ 
τηὰϊαΐατη νιαθ5. 5ΟΗΝ, 

πείθεσθαι] Ἰταρογαῖο ῬΆΤΘΓΘ. απ πὶ 
ΤΩ]]1065 ΘΔ πὶ 1Π]5 51 ἀθὈθαπΐ, τη} φεί- 
δεσθαι Βογ1 6 τιπὴ 6886 ν᾽ δϑί. 

70. χοροῦ] Υ. δα 1, 6, 18. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΙΔΈΕΈΤΑ: 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

ΚΕΦ. 

Μείνας δὲ ὁ Κῦρος μέτριον χρόνον αὐτοῦ σὺν τῷ στρα- 
΄ ἂς "Α εν: " σ Χρ 7 ᾿ ζ ᾿ ΕΝ ε 

τεύματι καὶ δηλώσας ὅτι ἕτοιμοί εἰσι μάχεσθαι, εἴ τις 
ρον ε ᾿ , » “ 5 , “ »Ὰ 7 “ 

ἐξέρχοιτο, ὡς οὐδεὶς ἀντεξήει, ἀπήγαγεν ὅσον ἐδόκει καλῶς 
, 7 3, Ν ΄ 
ἐχειν καὶ ἐστρατοπεδεύσατο. φυλακὰς δὲ καταστησάμενος 

Ν Χ 7, Ν 5 Χ , ἱα 

καὶ σκοποὺς προπέμψας, στὰς εἰς τὸ μέσον συνεκάλεσε 
Χ ε “- 7 Ν 5, 7 

2 τοὺς ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ ἔλεξε τοιάδε. Ανδρες Πέρ- 
σαι, πρῶτον μὲν τοὺς θεοὺς ἐ ἐγὼ ἐπαινῶ ὅσον δύναμαι, καὶ 
ὑμεῖς δὲ πάντες, οἶμαι" νίκης τε γὰρ Τετυχήκαμεν καὶ σω- 
τηρίας. τούτων μὲν οὖν χρὴ χαριστήρια ὧν ἂν ἀεὶ ἔχωμεν 
τοῖς θεοῖς ἀποτελεῖν. ἐγὼ δὲ σύμπαντας μὲν ὑμᾶς ἤδη 
ἐπαινῶ" τὸ γὰρ γεγενημένον ἔργον πᾶσιν ὑμῖν καλὸν ἀπο- 

, φι 8 ὁ 7 εἶ » Δὲ 7 

τετέλεσται: ὧν δ᾽ ἕκαστος ἄξιος, ἐπειδὰν παρ᾽ ὧν προσή- 
,ὔ , Χ "οὶ ει ΄ “ΠΝ Ν “ 

κει πύθωμαι, τότε τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ καὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ 
24πειράσομαι ἀποδιδόναι. τὸν δ᾽ ἐμοῦ ἐγγύτατα ταξίαρχον 

δ ἣΪ 37 [4 ᾽ Ν 

Χρυσάνταν οὐδὲν ἄλλων δέομαι πυνθάνεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

1. ἕτοιμοι] ἔτιμοι α.., ΡΓ. αὐ ν]ἀοίαν, ἐξέρχεται Ὁ. ρτ., αἱ Η. ὡς] ὡς 
ἡ. 1). ἐξήει οἵ Ῥγῃ. ἐξείη Ὁ καὶ μήλχόλι.... :. φυλακὰς ΠΗ, 

οἱ [ογΐαββθ Μ, φύλακας Α.}). π τὸ (. 5 2. ἐγὼ] ἐγώ τε Ὦ. 
ἀεὶ οτη. 1). ἀποτελεῖν ἴα. ΠΟΥ. ΤΥ, «ἠαδτηοῦϊ, αυϊά αἱ ἀπαιτεῖν. ξύμ- 
παντας (. πασιν] σὺν 5.ν.γ. ἃ. σὺν πᾶσιν 1,. σύμπασιν 10. παρ᾽ ὧν 
10. τηρ- Τ΄ καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ Ὄ. 8. ἐγγυτάτω 1). χρυσάντα Α. 
χρυσάντ οἰ αν 5.ν. ΟΟΥΤ. α. οὐδὲν ἴῃ ΤΆ. (ἡ. ΘΟΥ̓. ἠμειτὶ- παρ᾽ ἄλλων 
1).6. σον.» Ρυ. Ββαπα ἀα}16 ἄλλο, πὖ [,., 41 παρ᾽ 5. Υ. 8]. τη.» αὐ (ὰ, ἴῃ γ88., οἱ 
ὈΓ. ἄλλο, αὐ (ἃ. ΘΓά80 ο ΘΟΠΊ ΡΠ] Τὴ ΘΥ ΠΑ Πα ων Ὠαθοΐ 80. 

ὃ: ἀεὶ} ν, 86 2. 8. 9. 4. παρ᾽] ΘΙΠΆΠΠΕοτ, πιὸ νι θίι", Ἰπ 6 Γ- 
ἤδη] [)6πιοβϑίῃ. ρΡ. 6064, 23, τὴν ἤδη ροδιδαχμῃ ποίαν! δα ΔηΔ}). 1, 2, 5. 

χάριν. Οὐοηΐ. 5.4, οἵ δα Απᾶἢ. 1,4. τύ. 

ω- 
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3 - κὰ Ἁ μ᾿ Ν “Μὰ. “ 53 Ν ΄ 

οἶδα οἷος ἦν" τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ὅσαπερ, οἶμαι, καὶ πάντες 
Υ̓ 

ὑμεῖς ἐποιεῖτε ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ παρηγγύησα ἐπανάγειν καλέσας 
αὐτὸν ὀνομαστὶ, ἀνατεταμένος οὗτος τὴν μάχαιραν, ὡς 
παίσων πολέμιον, ὑπήκουσέ τε ἐμοὶ εὐθὺς ἀφείς τε ὃ 

΄“-“ » » ν᾿ Ἁ » 

ἔμελλε ποιεῖν τὸ κελευόμενον ἔπραττεν" αὐτὸς τε γὰρ ἐπα- 
ἮΝ Ἔ ὕἤ ΄ “- 7 “), ν 

νῆγε καὶ τοῖς ἄλλοις μάλα ἐπισπερχῶς παρηγγύα, ἐστ᾽ 
σ΄. Χ Ἷω Γ ᾿ Χ 

ἔφθασεν ἔξω βελῶν τὴν τάξιν ποιήσας πρὶν τοὺς πολε- 
΄ σι ,ὔ 7 

μίους κατανοῆσαι ὅτι ἀνεχωροῦμεν καὶ τόξα ἐντείνασθαι 
᾿ Ἀ Ν » “- “ 3 ), 39 Ν " 

καὶ τὰ παλτὰ ἐπαφεῖναι' ὥστε αὐτὸς τε ἀβλαβὴς καὶ 
Ἀ ε ΄ι 3 3 ἴω - Ν ͵7 Ξ 

τοὺς αὑτοῦ ἀνδρας ἀβλαβεῖς διὰ τὸ πείθεσθαι παρέχεται. 
5, 5 27 « ων ’ὔ ᾿ - ὅ" ΥΝ Ἂ 

φάλλους δ᾽, ἐφη, ὁρῶ τετρωμένους, περὶ ὧν ἐγὼ σκεψά- 
3 , 7 ΄ Χ ΄ Ἂν 

μενος ἐν ὁποίῳ χρόνῳ ἐτρώθησαν, τότε τὴν γνώμην περὶ 
“ ἴω Ἂ ΄ ν᾿ - 3 7 - 

αὐτῶν ἀποφανοῦμαι.᾽ Χρυσανταν δὲ καὶ ὡς ἐργάτην τῶν 
᾿ ἣν Ν ΄ ς΄ - ἣν « νι Ν » 
ἐν πολέμῳ καὶ φρόνιμον καὶ ἄρχεσθαι ἱκανὸν καὶ ἄρχειν 

, Χ 57 τοῦ “ ᾿ Ν Ἵὔ΄ » θὲ 

χιλιαρχίᾳ μὲν ἤδη τιμῶ: ὅταν δὲ καὶ ἄλλο τι ἀγαθὸν 
ΚΝ Ἑ ᾿ Ἂ, 25 Χ ῇ 3 ’ 5 - νν ἐἤ λ 

5 διδῷ ὁ θεὸς, οὐδὲ τότε ἐπιλήσομαι αὐτοῦ. καὶ πάντας δὲ 
ἃ Ἁ ἴω 57 » ᾷς 

βούλομαι ὑμᾶς, ἔφη, ὑπομνῆσαι" ἃ γὰρ νῦν εἴδετε ἐν τῇ 
μάχῃ τῇδε, ἐνθυμούμενοι μήποτε παύεσθε, ἵνα παρ’ ὑμῖν 
αὐτοῖς ἀεὶ κρίνητε πότερον ἡ ἀρετὴ μᾶλλον ἢ ἡ φυγὴ 

») ᾿ δ ’ ς 7 557 .«κ 

σώζει τὰς ψυχὰς καὶ πότερον οἱ μάχεσθαι ἐθέλοντες ῥᾷον 
» ᾽ὔ “Δ ς ͵7ὔ Ἂ ἈΝ ε Χ 

ἀπαλλαάττουσιν ἢ οἱ οὐκ ἐθέλοντες, καὶ ποίαν τινὰ ἡδονὴν 

ὅπερ Ὁ). οἱ σα 5. ν.Γ. ὑμεῖς (εἴ ῥγ. ἡμεῖς) πάντες Ὦ. ἐποίει 1)., ΘΟΥΤ. 
85. Υ. ἐποιεῖτε. ὀνομαστὶ αὐτὸν Ὦ. ἐμοὶ] ουὅ 5.ν.1. 6. ἀφεὶς καὶ 
5. σ΄ τ. α. καὶ ἀφεὶς Ὁ. τε οπι. 19. ογαβιῦ α. ποεῖν ἴ,. ἐπανήγαγεν 

: ἔστ᾽] ἔστ᾽ (. ὥστ᾽ Ὁ. κατανοῆσαι τε δα. Π.6.τ. πελτὰ ἴοτ- 
ὕαββθ ἢ). ΡΥ.» σουΎ. 1ἢ α. ἐπαφιέναι 1). ἀβλαβὴς ἄπο βλάβης ΔΑ. ἀπὸ 
βλάβης α., βοᾷ ΟΟΥΥ. 1η ΔΟσΘΏ 0118, αὖ ὁ ΒΥΆγ ΘΙ. Παῦθαΐ τ., ἐὰπὶ ἴῃ ἢπθ ΨΘΓΒΙΙΒ 
αιια8] Ἰεῖοτα 810 δγαβδ, Δοσθῃ 118 ΒΆΡΕΙ α Ἰῃ ΓΒ.» Οὐ ΒΌΡΕΓ ς 5:01τ88. αὑτοῦ] αὐτοῦ 
Α.α. ἑαυτοῦ ἢ 4: ὅνῶν ᾧ ον  ωγα ἵ, ῬΓ.. ΘΟΥΥ. 8.0. 8]. τη. ρω (. ἴῃ 
ΤΆ Β. χρυσάντα Ἀ. ὡς καὶ ἐν πολέμῳ] πολεμικῶν Ὁ. διδῷ 
ὁ θεὸς] ὁ θεὸς δῷ 10. οὔτε 1). 5: ὑμᾶς βούλομαι ἴ). ἀκοτ. Ροϑβξ 
ἔφη ααὰ. ἃ. ΘΟΥΤ, Ροϑβύ βούλομαι ". ἐνθ.} ταῦτα ἐνθ. }).α. .ν. αἰεὶ 
Α.α. κρίνηται 1). ἡ] εἴη Α. εἰ α. ργ. ἀρετῇ Α. τὰς Ψυχὰς 
αυτὰρ.γτ. μάχεσθαι θέλοντες Ε. 

ἐποιεῖτε ῬΪτι15 μα θεῦ 80 ΠΠ 15 ῬΥΘΘ511}] 
αὔδιη ἐποίει. {Πτοσαδ πο ὁ ἸΟ αι ΕΓ 
γδοὶ. Οὐηνὶν. 2, 17: Εἰ τοιούτων 
γυμνασίων ἐπιθυμῶ, μὴ ὥσπερ οἱ δολι- 
χοδρόμοι τὰ σκέλη μὲν παχύνονται, 
τοὺς ὦμους δὲ λεπτύνονται, μηδ᾽ ὥσπερ 
οἱ πύκται τοὺς μὲν ὥμους παχύνονται, 
τὰ δὲ σκέλη λεπτύνονται, ἀλλὰ παντὶ 
διαπονῶν τῷ σώματι πᾶν ἰσόρροπον 
ποιεῖν. ΤΠῸΟ. 1, 82,1. 

ἀνατεταμένος] ΡΙαὐΆνο μι ἴῃ ποι. 
Ἰλοτηληὶβ ᾿. 275. Εν αὐὶ ἢ. 1. τοϑριεϊξ, 

καὶ τὴν κοπίδα διηρμένος, ἀκούσας τὸ 
5 : 5 σε Α ΒΩ 

ἀνακλητικὸν, ἀφῆκε τὸν ἄνδρα Ἰαυπααῖ. 
[η Μάδγσςοῖ οἱ Ροϊοριᾶθ Οοτμρογαΐ. 2: 
Ὃς διηρμένος κοπίδα καὶ παίειν μέλλων 
πολέμιον, ὡς ὑπεσήμηνεν ἡ σάλπιγξ 
ἀνακλητικὸν, ἀφεὶς τὸν ἄνδρα μάλα 
πράως καὶ κοσμίως ἀνεχώρησεν. ΟΗΝ, 
(οπῇ. 14. Αρορίμ. 1μς. 68, Ρ. 2426 Ε. 
ΖΕΌΝ. ᾿ριοῖοί. [9)185. 2, 6, 15. 

5. ἡ φυγὴ σώζει] Υ δὰ 3, 3, 45. 
ΖΕΌΝ, 

Ὡ-» »-» το 
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ἿΝ ΄σ ὔ] “. ἢ “ 7] 95.ϑΜῳἃ 7 ΄“ αὖ 

τὸ νικᾶν παρέχει" ταῦτα γὰρ νῦν ἀριστ᾽ ἂν κρίναιτε πεῖραν 
» “ 57 22 7 “ ᾿ς 

τε αὐτῶν ἔχοντες καὶ ἄρτι γεγενημένου τοῦ πράγματος. 
6 ς ἴω ο ΒΩ ἘῸΝ ὃ Ψ λ 7 ΩΝ ΕΥ Μ 

καὶ ταῦτα μέν, ἐφη, ἀεὶ διανοούμενοι βελτίους ἂν εἴητε 
ἴω ἃ « ἴω Ἁ 3 7’ 57 

νῦν δὲ ὡς θεοφιλεῖς καὶ ἀγαθοὶ καὶ σώφρονες ἀνδρες δει- 
΄σι ᾿, ΄- ΄σ- ΄ “κ΄. 

πνοποιεῖσθε καὶ σπονδὰς τοῖς θεοῖς ποιεῖσθε καὶ παιᾶνα 
ΘῈ... ’» ἵν ᾿ς ᾿ - :] ᾿ Ἁ 

7 ἐξάρχεσθε καὶ τὸ παραγγελλόμενον προνοεῖτε. εἰπὼν δὲ [3] 
“ » ον Ν 2 57 Χ Ζ 

ταῦτα ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἥλασε καὶ πρὸς Κυαξάρην 
ὍΣ Ν Ν, 3 , ψῳ δ 3 Ν ἈΝ, υδδνλ Ἀν νος 
ἦλθε" καὶ συνησθεὶς ἐκείνῳ κοινῇ ὡς εἰκὸς καὶ ἰδὼν τἀκεῖ 

Ν Ά. "ἢ 2 Ψ ᾿4 Ν. ΄- Α 

καὶ ἐρόμενος εἰ τι δέοιτο, ἀπήλαυνεν εἰς τὸ αὑτοῦ στρά- 
τευμα. καὶ οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ 
φυλακὰς καταστησάμενοι ὡς ἔδει ἐκοιμήθησαν. 

Ν, 

8 Οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, καὶ τεθνηκότος τοῦ ἄρχοντος καὶ σχε- 
ἈΝ Ἁ 3 “ ΄“- 7 5 7 Ν , ν 

δὸν σὺν αὐτῷ τῶν βελτίστων, ἠθύμουν μὲν πάντες, πολλοὶ 
Ἀ “ “ Ν “ 

δὲ καὶ ἀπεδίδρασκον αὐτῶν τῆς νυκτὸς ἐκ τοῦ στρατο- 
ω» «ς “ ἢ “ “ “ Ἂς «ς 57 ξ 

πέδου. ὁρῶντες δὲ ταῦτα ὃ τε Ἰζροῖσος καὶ οἱ ἄλλοι σύμ- 
5 “- ΄ 5 7 7 Ν οἷ 53 ᾿ , 

μαχοι αὑτῶν πάντες ἠθύμουν πάντα μὲν γὰρ ἢν χαλεπὰ" 
5 7 Ἁ 7 ἴω “ “ Ν «ς 7 ΄“-“ 

ἀθυμίαν δὲ πλείστην παρεῖχε πᾶσιν ὅτι τὸ ἡγούμενον τῆς 
΄ι ΄Ἵ ’ » ͵ “ «4 Ἄ, 

στρατιᾶς φῦλον διεφθάρθαι ἐδόκει ταῖς γνώμαις. οὕτω δὴ 
͵ εν “ 7, “- ΄ 

ἐκλείπουσι τὸ στρατόπεδον καὶ ἀπέρχονται τῆς νυκτός. 
᾽ «ς 7 Β ΄-“ ᾽᾿ ’ὔ Ἀ ΄ 

ὡς δ᾽ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἔρημον ἀνδρῶν ἐφάνη τὸ τῶν [4] 
7 7 » ἃ ’ «ε ΄“ Ἁ 

πολεμίων στρατόπεδον, εὐθὺς διαβιβάζει ὁ Κῦρος τοὺς 
7 7 ,ὔ εἶ ς Ν ΄- ͵ 

Πέρσας πρώτους᾽ κατελέλειπτο δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων 
Ν Ά ΄ Ν ᾿ Ἁ “ 

πολλὰ μὲν πρόβατα, πολλοὶ δὲ βόες, πολλαὶ δὲ ἅμαξαι 
“ » “ 7 » "Ἶ “4 ’ 7 Ν . 

πολλῶν ἀγαθῶν μεσταί: ἐκ δὲ τούτου διέβαινον ἡδὴ καὶ οἱ 

6. ἀεὶ οτη. Ὦ). ὡς] ὡς καὶ Ὁ. καὶ σπ,.---- 
παιᾶνας Δ.α. ἐξάρχετε 1). καὶ] καὶ ἅμα 

᾿ϑ σλξυν τς παραγγελόμενον ἃ. ἡ. εἰπὼν δὲ Ζοιηϊμ8. εἰπών τε 
Α.α. εἰπὼν Ὁ. ἦλθε] ἐλθὼν 1). συνησθεὶς] συγγενόμενος ἃ. συγγι- 
νόμενος (α., 5884 συνησθεὶς ΠΟΥΓ. τἀκεῖ] τὰ ἐκεῖ Α.}). οοττ. α. δέοιτο] 
δεῖ] Α.α. ἀπήλασεν 1). αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.(α. ἑαυτοῦ 10. ὡς ἔδει ΟΠ]. 
κα ἰδνΥ, 8. ἀσσύριοι] ἅτε α΄. 1). γε ἀ4. (. εἴ 8. ν. πη. ὈΥΠΊδΟ 
51111}} ἅτε, γε ἅτε 1,.., πάντες οτῃη. 3}. πᾶσιν πλείστην παρεῖχεν 10. φῦ- 
λον τῆς στρατιᾶς 1). διέφθαρτο τὰς ΡΥ Ὰ 9. κατελέλειπτο 
Η.ΙΚ. καταλέλειπτο Δ.1).α. βοῦς ἐκ τούτου δὲ α. 

ἡ. κοινῇ Θδῦ Ἰην]ΟΒΠΊ, ἸΠΓΘΥ 86, ΤΘοίθ 
ΠΠΟΠΘΩΪΘ γνείεῖπον αὐ 2, 2. 85. συβμ- 

᾿ , γ)4 
αριστα Κριναιτ αν Ὦ. 

ποιεῖσθε οτη. Δ.Ε. τηρ-. Υ. 

κ » “ » -:» τοντας τὴν ἄκραν ὥσπερ ἔδει. Οἷς ἔδει 
ΒΙΠῚ ΠΟΥ ΟΠ 1). 5, 4, ΤΟ. 

μαχία κοινή. ΑὙ6ἸΒίΟΡἢ. ΝΡ. 67, κοινῇ 
ξυνέβημεν. 5ΟΗΝ. 

ὡς ἔδει] Οτηπηῦ ΠΟΉΠ1111. ρα 
ΒΡΥα 3, 3, 28, 5116 7 οϑί ὥσπερ 
ἔπρεπε, προφυλακὰς ποιησάμενοι ἑκά- 
τεροι ἐκοιμήθησαν. ΞΟΗΝ,. ἘΠ ,. ΡΒ 

1: Φυλακὰς ον ετόὐ ἐκ συλ τι ὥσπερ 
ἔδει, ἐκοιμήθησαν, οἵ 10. 5, φυλάτ- 

8. ἅτε 81. Δ αἸξαση οἰϊαῃη 4, 2, 6, αἱ 
10. 4, οἷα δὴ νε] ὡς δή. 

τῶν βελτίστων] (ὑυγίϊπι8. 3, 11,0: 
“ΟἼροα σαΣΓ ΠῚ [)Ὰ}11 Ἰασοθαπῦ πΟὈ]- 
᾿Ι5511ὴ1 ἀο65.᾽ οἷς. ΗΠ ΤΤΟΗ. 

9. στρατόπεδον ] ΖοΠδΙαΒ ΓοοΐΘ χαρά- 
κωμα ΑἸἰχῚ ; οαδίγα 611 τητιηἶΐα ουδηΐ, 
5ΟΗΝ, 
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ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι πάντες καὶ ἡριστοποιοῦντο ἐνταῦθα. 
το ἐπεὶ δὲ ἡρίστησαν, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος τοὺς αὑτοῦ 

ταξιάρχους καὶ ἔλεξε τοιάδε. Οἷά μοι δοκοῦμεν καὶ ὅσα, [5] 
ἄνδρες, ἀγαθὰ ἀφεῖναι, θεῶν ἡμῖν αὐτὰ διδόντων. νῦν γὰρ 
ὅτι οἱ πολέμιοι ἡμᾶς ἀποδεδράκασιν αὐτοὶ ὁρᾶτε: οἵτινες 

Ἁ » δ: ΕΣ 3 7, “- 7 ΄“- 327 

δὲ ἐν ἐρύματι ὀντες ἐκλιπόντες τοῦτο Φεύγουσι, πῶς ἂν 
τις τούτους οἴοιτ᾽ ἂν μεῖναι ἰδόντας ἡ ἡμᾶς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ : ; 
οἵτινες δὲ ἡμῶν ἄπειροι ὄντες οὐχ ὑπέμειναν, πῶς νῦν ἰὰ 
ἂν ὑπομείνειαν, ἐπεὶ ἥττηνταί τε καὶ πολλὰ κακὰ ὑφ᾽ ἡμῶν 

, {ξὶ ν 7, 3 4 “- ε 
πεπόνθασιν; ὧν δὲ οἱ βέλτιστοι ἀπολώλασι, πῶς οἱ πονη- 

, 3 7 7 Ἂ ἘΤΩ͂Ν 5,37 , 53 

11 ρότεροι ἐκείνων μάχεσθαι ἂν ἡμῖν ἐθέλοιεν ; καὶ τις εἶπε, [6] 
1} ὦ 9 ΙΖ ΄ὕ 7) “ κα 

ΤΊ οὖν οὐ διώκομεν ὡς τάχιστα, καταδήλων γε οὕτω τῶν 
3 “ 327 δὸ 3 Ὡ ὦ 7 μ ς 

ἀγαθῶν ὄντων ; καὶ ὃς εἶπεν, Οτι ἵππων προσδεομεθα" οἱ 
Χ Ν ΄, κ ,ἷ ἃ , Χ 5 

μὲν γὰρ κράτιστοι τῶν πολεμίων, οὺς μᾶλιστα καιρὸς ἣν 
Ἂ “΄.᾿ἊἋ - Ὄ »,.9 Φ 7 ἃ ἃ ς - 

ἢ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν, οὗτοι εὐ ἵππων νέονται" οὗς ἡμεῖς 
’ὔ νἶ Ἧ σ΄ “- ε Ν 7 Ἁ ς - 

τρέπεσθαι μεν συν τοῖς θεοῖς ἱκανοὶ, διώκοντες δὲ αἱρεῖν 
3 ε , 

12 οὐχ ἱκανοί. Τί οὖν, ἔφασαν, οὐκ ἐλθὼν Κυαξάρῃ λέγεις 
ταῦτα : " καὶ ὃς εἶπε; Συνέπεσθε τοίνυν μοι πάντες, ὡς εἰδῇ 
ὅτι πᾶσιν ἡμῖν ταῦτα δοκεῖ. ἐκ τούτου εἴποντό ΤΕ πάντες 

καὶ ἔλεγον οἷα ἐπιτήδεια ἐδόκουν εἶναι ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο. [7] 
Ἀγ ἃ ΄ὔ “ κ Ψ ἥν ς 53 - 7 

13 Καὶ ὁ Κυαξάρης ἅμα μὲν ὅτι ἐκεῖνοι ἦρχον τοῦ λόγου, 
σ ςε , σ 5. ἡ] “- 35 ΣᾺ 7 Ἄν μδὺ 

ὡσπερ ὑπεφθόνει" ἅμα δ᾽ ἴσως καλῶς ἔχειν ἐδόκει αὐτῷ 

1ο. αὑτοῦ} αὐτοῦ Α.Ὁ. ἑαυτοῦ Ὦ. ταξιάρχας Α.α. μοι] μὲν Α.α. 
ἄνδρες ἀγαθὰ Α.Ο. δα. 5. ν. τ. ὦ. ἀγαθὰ ὦ ἄνδρες Ὦ. ἀφεῖναι] ἐφί- 
ενται Δ.Ο. γγ. (αἱ βρδύϊαπη. οβίθμαι αποα οοσοπραΐ ἀφεῖναι, Ρθηϊα8. ΘΓΆΒΟ ΒΓ. 
ἐφίενται.) διδόντων) ἤγουν διδότωσαν [,. τηρ. ἃ]. τη. ὅτι] ὅ ὅτι μὲν 1). 
ἡμᾶς] φοβούμενοι ἡ ἡμᾶς :. α. π|ρ'. Γ΄ ἐρύμασιν---ταῦτα Β. ἄν τις τούτους 
οἴοιτ᾽ ἂν] τούτους οἴεται ἄν τις 1). ἄπειροι ἡμῶν ἢ. ὕὑπομείναιεν Α.α. τε 
ομῃ. Β.1). πονηρότεροι α. πονηρότατοι (ᾳ. φαυλότεροι 1)... τηρ΄ Υ. ΠΣ 
ἡ Τὰν Βι, Τ, κατακανεῖν κατακαίνειν Α.(., 564 Ὠϊο κῃ 11. κατακτεῖναι 1). 
οὗτοι] οὗτοι αὐτῶν Α.α. νέονται 1). ργ. Εἰ. ““ Τμεσίίν ἴῃ. Μ|8. 44. πιατρ. εέ 
οοηῇ. αἴδα ηι.᾽ Δ α]οἶς, ἔσονται Α.1). οογτ. ἃ. αἵρειν 1). αἴρειν Α.α. 
12. κυαξάρει Α.}).α. ΟΟΥΤ. ταῦτα λέγεις 0. συνέπεσθαι 1). ὉΓ. εἰ- 
δείη Α.1). σον. ΕΟ, ὑμῖν Ὦ. Ῥτ. 12. ἤρχοντο 1). ὑπό τι 
ἐφθόνει [)... οτε ρα ποῦὶβ ποΐδη8. ἱππότης 10. τηρ΄. τ. (α. τηρ΄. Υ. 684, τη. ἐδό- 
κει ἔχειν Ὁ. 

11. νέονται] Μ᾽οσΑ θυ] τ ΡΟΘΙΟτΙΠῚ, ὑπεφθόνει] (ὐποα ρΡδιςεὶ ργθθοηὐ ὑπό 
Ὧ6 αὕο ν. 168. Βίθρῃ. τι: ἐφθόνει, πο ἰΐα τοοοπαϊζατη οβί 

12. ἐλθὼν] ὅ΄᾽΄αο ΑΜ. 1,3, 14, ΤΌΣ αὐΐη οἰϊαιη ἃὉ ΤΕΟΘΠ Ἰ551Π118 Β0Ρ- 
ν. δηποί. : 7. 4.12. ΕΔ βιιργὰ 2,2,6. ἰουὶθι8 ἐγθαπθηΐθίισ. ΑΔ. [ΟΌΓΘΘΙ 

13. ἦρχον 1: ἤρχοντο Θδβεῦ σεγύα ΑὐἹβίορῃ. δὰ εβρ. 1281, Ρ. 143. 
ασονο οωρογαπί. Αι ἦρχον εϑὺ ῥυ1 Οπᾶτα Π1Π}] {θαθηάστη 110 115 ααὶ 
Ἠιθη ἸΟΉ ΘΉι 17.667 οὐ ὨιΟΉ ΘΟ θα ἰἷθ τὸ Ἰοσυθιοπμθηη ΧΟΠΟΡΠΟΩ πὸὰμ Δ8]}10] 
αἰϑὲ ογαπέ, αὐ ἀρρατοῦ οχ ὕ, 1, 6. πϑιιγραΐδιῃῃ Ἰηἰουτηΐ, 
ΒΟΉΝ, ἴα ξαϊϑυη ἐξάρχετε 8.6. 
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Χ ’ Ζ, ὰ Ν. ἊΝ Ἂς ὧν ἈΝ 5» ἥ 

μὴ πάλιν κινδυνεύειν. καὶ γὰρ αὐτὸς τε περὶ εὐθυμίαν 
ΒΟ Ἂ ΄ “ ὅ7 Ζ Σ Χ -' 

ἐτύγχανεν ὧν καὶ τῶν ἄλλων Μήδων ἐώρα πολλοὺς τὸ 
3. ΝΣ “ ὯΝ » 3 χὰ 5, “ » 53 ὦ ἂ . 

14 αὐτὸ ποιοῦντας" εἶπε δ᾽ οὖν ὧδε. ᾿Ω Κῦρε, ἀλλ΄ ὅτι μὲν [8] 
“ 5, “- 5» » “ ε “ ε ’, 

τῶν ἄλλων μᾶλλον ἀνθρώπων μελετᾶτε ὑμεῖς οἱ Ἰ]έρσαι 
Χ τ ͵ « Χ Υ̓ “ Ν “ ς 

μὴηδε πρὸς μίαν ἡδονὴν ἀπλήστως διακεῖσθαι καὶ ὁρῶν καὶ 
3 7 3 » Ν “- ΄σ 7 « “- ἈΝ 

ἀκούων οἶδα’ ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τῆς μεγίστης ἡδονῆς πολὺ 
“- » 3 »“. ᾿ Ἷ ἮΝ ᾿ ᾽ὔ 

μᾶλλον συμφέρειν ἐγκρατῆ εἶναι. μείζω δὲ ἡδονὴν τί παρ- 
ὔ » 7, 5 7 Ὰ “- Φ- τι Ψ Ἂ 

15 ἔχει ἀνθρώποις εὐτυχίας ἢ νῦν ἡμῖν παραγεγένηται; ἣν 
᾿ Ἷ ᾽ Ν » χω ΄ , 

μὲν τοίνυν, ἐπεὶ εὐτυχοῦμεν, σωφρόνως διαφυλάττωμεν 
᾽ Ἄ, σ΄ ,ὔ »" ἃ » , ) ἴω ΄ 

αὐτὴν, ἴσως δυναίμεθ᾽ ἂν ἀκινδύνως εὐδαιμονοῦντες γηρᾶν" 
» » » Ψ 7 ’, 2, Ν Μ 

εἰ δ ἁἀπληστως χρώμενοι ταύτῃ ἄλλην καὶ ἄλλην πειρα- 
“ Ψ “ Ἁ 7, ο Ἂ Ἀ 

σόμεθα διώκειν, ὁρᾶτε μὴ πάθωμεν ἅπερ πολλοὺς μὲν 
,ὔ 5 ͵ὔ ἤ ᾿ Ἶ 53 ΄ » 

λέγουσιν ἐν θαλάττῃ πεπονθεναι, διὰ τὸ εὐτυχεῖν οὐκ 
ΟΝ ’, 7 » ; λ Ν 

ἐθέλοντας παύσασθαι πλέοντας ἀπολέσθαι: πολλοὺς δὲ 
7 “ ιν 3 ᾽ὔ εἶ ἐ » 

νίκης τυχόντας ἑτέρας ἐφιεμένους καὶ τὴν πρόσθεν ἀπο- 
΄““ ᾿, 5 ἃ ς ᾽ὔ [χά 37 «ς ΄“ 

τό βαλεῖν. καὶ γὰρ εἰ μέν οἱ πολέμιοι ἥττους Ὄντε μον 
ἔφευγον, ἴ ἰσως ἂν καὶ διώκειν τοὺς ἥττους ἀσφαλῶς εἶχε" 

νῦν δὲ κατανόησον πόστῳ μέρει. αὐτῶν πᾶντες μαχεσά- 

μενοι νενικήκαμεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄμαχοί εἰσιν: οὺς εἰ μὲν 
Ἀ » ’, ,7] » ΄ Ν « ΄“- Ν «ε 

μὴ ἀναγκάσομεν μάχεσθαι, ἀγνοοῦντες καὶ ἡμᾶς καὶ εαυ- 
Χ » Ψ » Ζ ᾿ Ν 7, 

τοὺς δὶ ἀμαθίαν καὶ μαλακίαν ἀπίασιν" εἰ δὲ γνώσονται 
σ » 7 »ῸΝ Ὁ ΄ ἊἋ ΄ Ψ 

ὅτι ἀπιόντες οὐδὲν ἧττον κινδυνεύουσιν ἢ μένοντες, ὅπως 
Ἂς » 7] Χ “Ἂ Χ 7 » Χ 

μὴ ἀναγκάσωμεν αὐτοὺς, κἂν μὴ βούλωνται, ἀγαθοὺς γε- 
, 5) " Ὁ λ - Χ Ἷ “- 

ιγνέσθαι. ἴσθι δ᾽ ὅτι οὐ σὺ μᾶλλον τὰς ἐκείνων γυναῖκας 
΄' ΄ » ΄- ΕΝ ΄-“ ΄- » 7 νυν 

καὶ παῖδας λαβεῖν ἐπιθυμεῖς ἢ ἐκεῖνοι σῶσαι. ἐννόει δ᾽ ὅτι 

πάλαι Ὁ. ΠΟΥ. 5. ν.Τ. τε] τε καὶ Ὁ. αὐτὸ] αὐτὸ τοῦτο 1). εἶπε δ᾽] 
εἶπεν Α. εἶ οἵ πε 5. ν.τ. α. 14. ὦ κῦρε ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ὦ κῦρε 1). τῶν ἄλλων 
μᾶλλον] μάλιστα 10. ἀνθρώπων ] εὖ ἀνθρώπων Δ.α. διακεῖσθε 0. 
μᾶλλον] μάλιστα Α.ὮὉ. συμφέρει 1). ἡδονὴ παρέχει ἃ. ἡδονὴν παρέχει 
(αἱ οἱ γέ δ: ν. τὶ εὐτυχία Δ.α. 15. σωφρόνως] σοφῶς Ἀ.Β. σουτ. 85. ν΄. 
6. οΟΥΥ. τηρ΄. Τ' γηρῶν] θηρᾶν αὐτὴν Α.Α., βεα Ὠϊο γ 5... Τ΄ ἀπλήστως ἢ 
ἢϊς οὐ 1ηΐγα 1ῃ ΓΒ, }. παύεσθαι Ὁ. πλέοντας Ροβί ἐθέλοντας Α.(, 
ἀπολέσθαι] ἕ εωῶς ἂν ἀπόλωνται ἅ). καὶ τὴν) τ τὴν Ὦ; τό. πόστῳ] 

πρὸς τῷ ἃ. ργ. .»» αὖ νἹἀϑίατ. αὐτῶν μέρει 1). οἱ δ᾽ ἄλλοι---εἰ μὲν οτὴ. Δ. ἃ. 
Τηρ". Γ΄. “ἀναγκάσομεν ν ΘΟἸΚΠΘΥ]] 15. ἀναγκάσωμεν Ἁ. α. ἀναγκάσοιμεν Ὧ, 
αὐτοὺς 1). ἀπιᾶσιν Α.(. ὅτι] ὅτι καὶ Ὁ. κινδυνεύσουσιν Ὦ, κἂν] καὶ ἃ. 
εἶ 8.ν.Γ. καὶ εἰ Ὁ. 17. δ] γὰρ Ὦ. τὰς οἵη. Ὁ. ἐπιθυμεῖς 
λαβεῖν 10. ἐννόει ὅτι αἱ ὗες ἐπὰν ὀφθῶ τιν Ὦ. 

εὐθυμίαν] 1)οΒοΥ 1 4, 5», 8. ΖΕΌΝ, πτηῖιβ, ἰΐα πηαχὶπθ Βθη θη οδβιιβ ΓῸΡ6- 
14. Ερτορὶα βηριθιγ ρϑύβοῆα ὥγα- τσ, Οοπῇ,. ])οπαίιβ δὰ "Γεγεπί, 

ΧΆΤΙΒ, ΠῸἸ ῬΌΪΟΥΙΒ αὈΠ ΠΥ Βθητθ [18 δὴ Ῥποτσιη. 1,1,. ΖΕΌΝ. 
Ἰσηαναῃ 5118Π| ἱθσθπάδιη. 5’. 'ἰΏ ἄμαχοι] ὁ μὴ μαχόμενος (ροῖϊι8 ὃ μή- 
σοΙη 115, αὐ αα]δῆιιο οϑὲ ἰζηδν βδὶ- πῶ μεμαχημένος) 6Χ ἢ.]. δι 1488. 
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καὶ αἱ σύες ἐπειδὰν ὀφθώσι, φεύγουσι, κἂν πολλαὶ ὦσι; 
σὺν τοῖς τέκνοις" ἐπειδὰν δέ τις αὐτῶν ̓θηρᾷ τι τῶν τέκ- 
νων, οὐκέτι φεύγει οὐδ᾽ ἣν μία τύχῃ οὖσα, ἀλλ᾽ ἵεται ἐπὶ 

ιϑ8τὸν λαμβάνειν πειρώμενον. καὶ νῦν μὲν κατακλείσαντες 
ἑαυτοὺς εἰς ἔρυμα παρέσχον ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὥστε ὁπόσοις 
ἐβουλόμεθα αὐτῶν μάχεσθαι" εἰ δ᾽ ἐν εὐρυχωρίᾳ πρόύσιμεν 
αὐτοῖς καὶ μαθήσονται χωρὶς γενόμενοι οἱ μὲν κατὰ πρόσ- 
πον ἡμῖν ὥσπερ καὶ νῦν ἐναντιοῦσθαι, οἱ δ᾽ ἐκ πλαγίου, 
οἱ δὲ καὶ ὄπισθεν, ὅρα μὴ πολλῶν ἑκάστῳ ἡμῶν χειρῶν 

δεήσει καὶ ὀφθαλμῶν. προσέτι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐθέλοιμι, ἔφη, 
ἐγὼ νῦν, ὁρῶν Μήδους εὐθυμουμένους, ἐξαναστήσας ἀναγ- 
κάζειν κινδυνεύσοντας ἰέναι. 

Καὶ ὁ Κῦρος ὑπολαβὼν εἶπεν, ᾿Αλλὰ σύγε μηδένα [9] 
ἀναγκάσῃς, ἀλλὰ τοὺς ἐθέλοντάς μοι ἕπεσθαι δός" καὶ 

ἴσως ἄν σοι καὶ τῶν σῶν φίλων τούτων ἥκοιμεν ἑκάστῳ 
ἄγοντες ἐφ᾽ οἷς ἅπαντες εὐθυμήσεσθε. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος 
ἡμεῖς γε τῶν πολεμίων οὐδὲ διωξζόμεθα: πῶς γὰρ ἂν καὶ 
καταλάβοιμεν ; ἢν δέ τι ἀπεσχισμένον τοῦ στρατεύματος 
λάβωμεν ἤ τι ὑπολειπόμενον, ἥξομεν πρὸς σὲ ἄγοντες. 

χλοἐννόει δ᾽, ἔφη, ὅτι καὶ ἡμεῖς, ἐπεὶ σὺ ἐδέου, ἤλθομεν σοὶ 
χαριζόμενοι μακρὰν ὁδόν" καὶ σὺ οὖν ἡμῖν δίκαιος εἶ ἀντι- 

19 

ἐπειδὴ Α.α. φεύγειν Α. ἴεται Α.(. 
18, αὐτοὺς 51Π6 βρ᾿ τα . 

οὐδὲ ἂν μία τύχοι 1). 
ταμιεύσασθαι 19. ὥστε---μάχεσθαι οτη. Δ.Ο. 

τη. Τ΄. προσίεμεν 1). μαχήσονται Α.Ο. ἐναντιοῦσθαι] ἀντίοις 
ἐξ ἐναντίου Α.α. ἐναντιοῦσθαι 1ῃη ἐναντίοι τητιΐαί οἱ ἐξ ἐναντίου ΒΡ ἀν 
πλαγίου] καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ ἑτέρου πλαγίου 864. 10. καὶ ὁ. καὶ χ. δεήσει 10. 
πρὸς δ᾽ ἔτι ἔφη οὐ βουλοίμην ἔγωγε νῦν 1). ἐθέλοιμι, ἔφη Ῥορρο. ἐθέλοι- 
μεν ἢ Δ.Ὁ. ρκτ. ἐθέλοιμι (ὐ. σοΥγ. ὁρῶ Α.6. ργ. 5018. ἀναγκάζειν ] κιν- 
δυνεύειν ἀναγκάζειν Α.Ἶ,. οὐ ΡῬᾳΠΟΙΙ5 500 κινδυνεύειν Ῥοβ 15 α. 19. μη- 
δένα Α. μηδένα Ῥοϑβὶ ἀλλὰ 19. ἑκάστῳ ἥκοιμεν Ὁ. πάντες 10. γε] 
τε τ ὑπ. ἢ. Ὁ). ἣν] εὰν ἢ). δέ τι] δέτι ἢ ). ἐπιλειπόμενον Α.Ε. 
ΟΣ. Ἐς γ. 1. 20. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ. ἀντιχαρίζεσθε Ἀ.10. μγ΄. 

17. ἀἱ σύες ϑιτηα Ογπθρ. το, 22. 
ΗΌΤΟΗ. 06 ἴογπια αἰχὶ δὰ 1168. 
ΘΊΘΡΉ.. 

18. Μήδους) διπιιϊαῦ 86. ἃ]ΠΟνι τ 
οαδα ἴδσουθ αποα ἴρ886 πηδχίπιθ ο- 
Ριθθαὶ 588 οαιιβα. ΖΝ. 

κινδυνεύσοντας ἰέναι) Ὅ1΄1Ο 5, 5» 21. 
ΑἸΔΡ. 5, 3.6. 

μαθήσονται] ὥροοϊοβαη ἸΙΡτοτιτὴ 
ΤΩ ΘΙ ΔΟΤΊΙΠῚ ΒΟΙΙρ αρπη ΤΘαἀΔγρτῦ ζουτηᾶ 

αἸχίτηιβ δα 65. ϑίθρῃ. 
10. ὑπολειπόμενον) {0 τηΒ]ΊΟγ65, 516 

ΟΠΠΏΘ8 ἌΠΗ Ὁ 8, 18... ὧς δῈ πορευ- 
ομένων ΟΣ τι τῆς φάλαγγος, τὸ 
ἐπιλειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν. δε 
αασπὶ ἰοῦ 8}115 Ἰοςὶβ 8ιΐ ὑπολείπεσθαι 
εὖ ἀρ Χοποροπίθμῃῃ, τιῦ ἴπ ΒΙΤΏ]]1ΠΊ0 
ΗΙἸΡΡδτγοῖι. 40. Πορευομένων ἀταξίᾳ 
οἱ μὲν προέρχονται, οἱ δὲ ὑπολείπονται 
πλέον τοῦ καιροῦ, οὖ ΔΡα 81108 ΟἸΠΠ68, 

μαχήσομαι, αποα μαχοῦμαι ἀἰϊοίατιτη 
ζαΐϊδβθ᾽ Χοπορμοηΐθηι οβίθπἀπηΐ ατῶ 
αθ δἰΐοπα δῸ δηυϊα που θτιβ [ΟΥπ]ὰ ῬΥΊΟΙΙ 

ΠΠΟ. ΤΩ] τιγοχαθ βου θοπάστῃ νἱ- 
ἀρίαν ὑπολειπόμενον. 
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7, “ .»ν» ,ὕ 5, 3 »“ Ν Ἄχ ὺν 
χαρίζεσθαι, ἱνὰ καὶ ἐχοντές τι οἰκαδ᾽ ἀφικώμεθα καὶ μὴ εἰς 

οι Τὸν σὸν θησαυρὸν πάντες οἵδε ὁρῶμεν. ἐνταῦθα δὴ ἔλεξεν ὃ Οἷτο 
Κυαξάρης, ᾿Αλλ᾽ εἴ γε μέντοι ἐθέλων τις ἕποιτο, καὶ χάριν 
ἐγωγέ σοι εἰδείην ἄν. Σύμπεμψον τοίνυν μοί τινα, ἔφη, 

κ- 3 ͵ Γ ἃ προ, ΜΓ Χ 3 ͵ 
τῶν ἀξιοπίστων τούτων, ὃς ἐρεῖ ἃ ἂν σὺ ἐπιστείλῃς. 

Ἂ Ἀν “ 9,7 Ά 27, δ Ψ ᾿ 

22 Λαβὼν δὴ ἰθι ὅντινα ἐθέλεις τούτων. ἐνθα δὴ ἔτυχε παρὼν 
« Υ͂ ᾿ς Ν » ΄- 2 Ν Ζ 3. ΔἋ 

Ο φησας ποτὲ συγγενὴς αὐτοῦ εἰναι καὶ φιληθείῖς. εὐθὺς 
Ὧν « σ΄ 5 ΄- ΒΩ ὥ - ͵7ὔ 

οὖν ὁ Κῦρος εἰπεν, ᾿Αρκεῖ μοι, ἔφη, οὑτοσί. Οὗτος τοίνυν 
ς » Ἂς 7 Ν ,7 Ἁ Ἀ - ἢν Ἁ 

σοι ἐπέσθω. καὶ λέγε σὺ, ἐφη, τὸν ἐθέλοντα ἰέναι μετὰ 
4 “ δ ᾿ Ν ΒΕ 5“. 7 3 » »““ 

“3 Κύρου. οὕτω δὴ λαβὼν τὸν ἄνδρα ἐξήει. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, 
΄- 5 κι Ἂς Χ Ἃ 5 “Π,. Δ ὩΦ 

ὁ Κῦρος εἶπε, Νῦν δὴ σὺ δηλώσεις εἰ ἀληθῆ ἔλεγες, ὅτε 
5᾽ σ“ ; Ἄ, τὸν ΒΕ ᾽ 7 , , 

ἐφης ἥδεσθαι θεώμενος ἐμέ. Οὔκουν ἀπολείψομαί γέ σου; 
57 “ Ε “ ζΖ 3 σ΄ 37 57 

ἐφη ὁ Μῆδος, εἰ τοῦτο λέγεις. Οὐκοῦν καὶ ἄλλους, ἐφη; 
7 » ΄ » ῇ! 3 » “- Χ ς 75 

προθύμως ἐξάξεις ; ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος Νὴ τὸν Δί, 
Μ᾽ 57 ᾿-' ΠΝ ,» Ν ΒΒ’ Ὁ Ἁ ε 4 “ 7ὔ Χ 

φ4ᾳεφη, ἐστε γ᾽ ἂν ποιήσω καὶ σε ἐμὲ ἡδέως θεᾶσθαι. τότε δὴ 
πὸ τ 5 Ν ες Ἂ- “- ΄’ 7 Ε ,ὔ 

καὶ ἐκπεμφθεὶς ὑπὸ τοῦ Κυαξάρου τὰ τε ἄλλα προθύμως 
» ν ἴω 7 Ν ἤ σ“ 3 Ἑ » 

ἀπήγγελλε τοῖς Μηδοις καὶ προσετίθει ὅτι αὐτὸς γε οὐκ 
5 7] ΕῚ Ά, 7 ἣν 3 4, Ἅ, ,7 

ἀπολείψοιτο ἀνδρὸς καλλίστου καὶ ἀριστου, καὶ τὸ μέ- 
5 Χ ΄σ΄ , 

γίστον, ἀπὸ θεῶν γεγονοτος. 

ἄν οτῇ. Α.ἃ., αὐ κἂν Ρτὸ καὶ Βο.]θ απ 
νἹἀθαΐασ. σύμπεψον (ἁ. ΡΥ. μοι τῶν ἀ. τούτων τινὰ, ὃς 1). ἐπιστέλῃς Ὦ. 
δὴ οτῃ. 19). ἴθι] ἴθι ἔφη Ὁ. τουτωνί 1). 22. ἔτυχεν ὧν Α. ἔτυχεν 
ὧν 810, 564 ν Ἰὴ ΓΆΒ. ἃ ΘΟΥΤ., 41 ἴδοις οὕ τη ΒΘΟΠΘΠΒ. ο, ΒΡ ΓΙ] Ὲ6 οἱ ἔοτ- 
ἴΔ5886 ηροϑβιΐ, 1), ἐτύγχανεν ὧν α., Βεα παρὼν πηρ΄. ΓΤ.» αὖ [.. τηρ΄ ΘΔ. τη. Μ. 
φιληθεὶς] παρών «64. Ὁ. ἀρκεῖ, ἔφη. ἔμοιγε 1). οὑτοσίν Α. σοι] ἔφη 
σοι. 1),. δι ν.Υ. σοι ἔφη 1... θέλοντα 1).(α. 28. ὁ] εὐθὺς ὁ Ὁ. 
νῦν δὴ---λέγεις. καὶ ὁ κῦρος εἶπεν 1). πηρ’. 64, πη. ὅτε] ὅτι [ογτύαββε ἃ. ΡΓ.» 
(αὶ ε ἴῃ ΤΆ8. ἥδεσθαί με θεώμενος Ἧ εἰ] εἰς α. ργ. λέγεις] καὶ ὁ 
κῦρος εἶπεν Δα. 1). καὶ ὁ κῦρος (ἁ. τηρ. τ. ἔφη οἴη. 1). ἐξάξεις] ἀξάξεις Α. 
ἐξα τῇ 11. [)., αὶ ΡΥ. [ογίαββθ λέξεις, ΠΕ (αὶ ἄλλοις, 566 ἰΓΙΠΠ 116. ΟΟΥΤ. 
τηρ'. ἐπομόσας οὖν ἐκεῖνος] κἀκεῖνος ἐπομόσας 0. ἔστε γ᾽ ἂν νΕ] ἔ ἔστε γ᾽ 
ἂν Α. ἕως ἄν γε Ὦ. ἕως ἂν (α.. ΠΟΥΓ., ΡΓ. ἔστε γ᾽, απο ογδϑβιιη. ἔστι γ᾽ ἂν 1,. 
ΟΟΥΓ.» Τρ. 8]. τῇ. γρ. ως. ἡδέως ἐ ἐμὲ 1). θεάσασθαι Δ.. 24. τότε 
Ἐπ. . οὐΥῖ, ὅτε Δ.) ΟΥ̓. καὶ οτη. 1). κυαξάρουσ Ρᾳποίο 880 σ Ρο- 
βιίο }). ἀπήγγειλεν Ὁ). ἀπήγγειλε (ἃ. ἀπήγγελε 1,. ΡΥ. ἀπήγγειλε ΘΟΥΥ. 
αὐτός τε 1). αὐτοί---ἀπολείψοιντο Α.(α. ΡΥ. αὐτὸς ---ἀπολείψοιντο ἴω ν 
Ραποῖο ποίδηϑ. καλλίστου καὶ οτη. 1). 

55. ΠΌΤΕ 1,.4. 27, Οὐδ. Ὁ; 1, Ὁ, 
οὕὗτοσι] ἴ)8 ογηὰ οὑτοσὶν ν. 'ΓΠ68. 

ΙΘΡΗ. 
25. ἔφης] 1, 4, 28. Ἀρυᾶ Ὀϊοπεπι 

ΟἾγ. ΟΥ. 50, νο]. 2, Ρ. 306, ἔφησθα 
σοοχ ῬῖῸ ἔφης, ιοα βιιβρθοίατη 

τὸν] τὸ 10. ργ. οἵδε οἵη. 19). 

πλεῖστον ἔφησθα, Τιὸη. ΟἸΠΠἶἷΠΟ ἱΠΊΡΙῸ- 
Ῥθαΐθθ. ΘΧθΡ]Ὸ ραγίθγσαιιθ Ρ]αί ΙΒ οἵ 
Οταΐοσατα ΠΟΏΠ1]}18 ΠῚ Π1]1Ὸ Ρ]1ι5. ἐτὶ- 
Ὀαθηατπι ν᾽ ἀθαῦαγ, ΠῚ ΟΠΊΠ6Β5. ἃ]- 
ἴογα αποηιθ πἰαηῦαγ, ΡδᾺ]]0 ἃπίθ 
ΤῊ8}18 ἐξῆλθον. 

Εὐ5ηι ΟἹ ΧΑ. 01:1. Ὁ. 455, ΠΕ Ὺ, 
᾿Ο 5 τῖ8, αὖ ΧΘΠΟΡΠΟΙΗΐθΟ ον πη ἃ 
ΡΒγγΏΙοῆΟ Ρ. 226: ἜἜφης" ἔστι μὲν 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις, ἀλλ᾽ ὀλίγον" τὸ δὲ 

οὔκουν ἀπολείψομαί γέ σου] Οοπΐ. 

7» 8» 78: 
24. ἀπὸ θεῶν γεγονότος] Α ῬΕΙΒΘῸ 

ΨΟΥῚΒ ἱ., 1, 21. ΟΠ, δ ΤΣ 
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ΚΕΦ, Β. 
Ἄ Ἁ ΄' 7 ΄᾽ 7 » ΄“- 

Πράττοντος δὲ τοῦ ἵζύρου ταῦτα θείως πως αἀφικνοῦν- 
ἂν Ν᾿ ᾧ “ ὕ,΄ ς Ν᾿ Ἔ ῇ σ “- 

ται ἀπὸ Ὑρκανίων ἄγγελοι. οἱ δὲ Ὕρκανιοι ὅμοροι τῶν 
» ͵ ἘΦ : "', ᾿ μὴ ΄ Ν ψ δ ἕ “Φ 

Ασσυρίων εἰσὶν, ἐθνος δ᾽ οὐ πολυ" διὸ καὶ ὑπήκοοι ἦσαν 
“ ᾿" 7 ΕΣ Ν ΄- ΄ Χ 5.7 Ἀ “- 

τῶν Ασσυρίων" εὔιπποι δὲ καὶ τότε δὴ ἐδόκουν καὶ νῦν 
“ 3 Ἂ, “ “- 8δ.3 ᾽ σ 

δοκοῦσιν εἰναι" διὸ καὶ ἐχρῶντο αὐτοῖς οἱ ᾿Ασσύριοι ὥσπερ 
ι ε , ΄- 7 5 Ἧ 7 » 

καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς Σκιρίταις, οὐδὲν φειδόμενοι αὐ- 
΄“ 3 , 5 ’ Ἧ Ά 

τῶν οὔτ ἐν πόνοις οὔτ ἐν κινδυνοις" καὶ δὴ καὶ τότε ὀπι- 
΄ο » ᾽ὔ 5 Ἂς ς δ ε ψϑ' 37) 

σθοφυλακεῖν ἐκέλευον αὐτοὺς ὡς χιλίους ἱππέας ὄντας, 
͵ ὔ Ν , ἴω ΄Ν “- “ρ΄, 9 

ὅπως εἴ τι ὄπισθεν δεινὸν εἴη, ἐκεῖνοι πρὸ αὐτῶν τοῦτ 
,᾿ ε Ὁ ΄ Υ« ΄, “ Α͂ 

2 ἔχοιεν. οἱ δὲ Ὕρκανιοι, ἅτε μέλλοντες ὕστατοι πορεύ- 
« Χ ἘΡΈ δ Ἧ Ν ε “ Ν Χ ,ὕ ΄, 

εσθαι, καὶ τὰς ἁμάξας τὰς ἑαυτῶν καὶ τοὺς οἰκέτας ὑστά- 
3 ’ Ἁ Ἂς Ἀ Χ » 7 

τους εἶχον. στρατεύονται γὰρ δὴ οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν 
Ὡ ε 3 Ὁ σ΄ ΄, Ἀ 

ἔχοντες οἱ πολλοὶ μεθ᾽ ὠνπερ οἰκοῦσι" καὶ τότε δὴ ἐστρα- 
΄ “4 ε ’ ’ὔ ἃ -- Ὑς 

3 τεύοντο οὕτως οἱ Ὑρκάνιοι. ἐννοηθέντες δὲ οἷα τε πάσχου- 
Ν “- 5 , "ῇ “- Ν , 

σιν ὑπὸ τῶν ᾿Ασσυρίων καὶ ὅτι νῦν τεθναίη μὲν ὁ ἄρχων 
“- «ς , φ 3 53 ,7ὔ τω. 7 “ 7 

αὐτῶν, ἡττημένοι δ᾽ εἰεν, φόβος δ᾽ ἐνείη τῷ στρατεύματι, 

[2] 

1. ταῦτα τοῦ κύρου 10. ἀπὸ] ὑπὸ 6. ΡΓ. τῶν] μὲν τῶν [).(, 5. ν. Γ΄. 
πολλοί (. τῶν ἀ. ἦσαν 1). Ῥτιδοΐδη. 18, 530, 200, Οἰΐδη8 διὸ---ἦσαν. εὖ- 
ἱπποι ΕἸβομοτιιθ. [ΔὉ1] ἔφιπποι. καὶ οτ. 10. δὴ] δὲ Α. οχμ.Ὦ. ἐδό- 

“ Ξ, - ’ 

κουν εἶναι καὶ νῦν---ἔτι δοκοῦσιν ἴ). κιρίταις Α. σκειρίταις 1). ἱππέας--- 
[ἢ Ε7 . ᾽’ [ὦ ς “-“- σας 5᾽ «ς ,ὔ , 

ὅπως] ὄντας ἱππέας ἵνα 1). ἑαυτῶν 1). ταῦτ᾽ Α. 2. ἁμάξας τὰς] 
ἁμάξας Δ.Ε. ργ.; τὰς τηρ΄. 1ῃ ἤπθ νεύβ8 γ. [ἰάθη τηρ', ἔθος τῶν Ὑρκανίων τοῦ 
στρατεύεσθαι. δὴ] οἱ 9), ργ. κατὰ Α.Ε. οἱ κατὰ 1). ΡΓ. δὴ κατὰ ΟΟΥΤ. 
οἰκοῦσι] καὶ οἰκοῦσιν 1). οἱ ὑ. οὕτως Ὁ. 4. ἡσσώμενοι Ε. δ᾽ 
ἐνείη] δὲ πολὺς εἴη 1). πολὺς ροβὺ φόβος 8. ν.Υ. (, αηίθ δ᾽ ἐνείη Δα. 1. 

1. οἱ δὲ Ὑρκάνιοι] Αὐ βοοπηάατῃ 
Ῥιο]θγηθθαιτη, γα ΟΠ θ τ Δ] ΟΒα118 ἴδ τη 
ψϑίθυοϑ αἰι8πῈ ΥΘΟΘηΠΠΟΥῸ5. σΘΟΡΤΆΡΠΟΒ 
τοία ἴοτο Μϑαϊα ᾿πῖοσ Η Ὑγοδηϊδτη δορί 
οὐ Αββϑυγίαῖη. ΕΠ 8118 αὐυϊάθηλ 6 
οδ515 ἤδθο ΧΟΠΟΡΠοηΐθδ σΘηὉ15 1501π15 

Ῥυσπαραί. Τπυογα. 7, 67, ὈΙοΘΟοΥ. 
15. 62, ΧοΠΟΡΏ. ἀ6 [,8Δ066. Τ6Ρ. 12, 6. 
5ΟΌΗΝ, Ῥταπί δαΐθμῃ ρϑαϊΐαθβ ἰθν]5 
ΔΥΤΏΔΕΓΘΘ. 

ὡς ΟἿΠῚ χιλίους ἸαΠρΘ Πα τη. 

ἀββουρῦο ᾿ἴπ00}}15 Ηγγοδηϊθ Τιχίᾶ 
ΤῆΔΓ6 (ὑΔΒΡ πῇ 5186 ῬᾶΙτιΠ) ΔΟΟΘΟΙΩΠΊΟ- 
αἀαΐῖα νἱἀοῖαν. ἩΠΓΟΗ. Οὐοηΐ. χαθ 
46 Βδοίγ!β ἀἸοθηίαν δα 5,1, 2. οὗ (6 
Ιη615 αἸοία δα 2, 2, 25. 

ἔφιπποι) ῬὨ]]ΘΙΡ 8. γος βἐγθητὶ 
Θηνμίο5: ἀπᾶθ ΕἸΒΟΠοΥὰΒ. εὔνπποι, τὖ 
Ἰηΐτα 5. 5» 5» 68ὺ ἀ6 ᾿βάριη Ηυτοδηΐβ. 
5ΟΗΝ, Μεγίογθ δὶς ρούμι ΡὨ1]6]- 
ῬθτιΒ οἴδπη ἔφιπποι. 

Σκιρίταις] λόχος Σκιρίτης δγὰς ΟΧ 
Αὐοδαλθτιβ 500115 56] οτιβ, ἴῃ σοτηϊζαία 
ΤΘΟΊΟ, οὐ ἴῃ ΘΟΙΠΏᾺ ΒΙΠΙΒΊΤΟ ΡΟΒΙΐτι8 

2. στρατεύονται], Μογεῖὴ ΘΠ ΘΠ 
Ῥουθδυατη τηριηογαὺ Ηογοαοίτϑ 7, 82, 
(Οὐὐγῦιτι5 4.) 14. 11, (εητηδποιίπη 118- 
οἰζα5 (ἁεστη. 7 οἱ 8. 5ΟΌῊΝ. Μαχῆη. 
ἼὝνγτ. 1[90155.. 20; 7» 610 ΗΠυϊοο 16 
4. 8» 2. 

οἰκέτας ὅσο]. ΑὐἹβι!. Ρ. 520, τό: 
Οἰκέται] ἐνταῦθα οὐ λέγει δούλους, ἀλλ᾽, 
ὡς Ξενοφῶν, τοὺς οἰκείους οὕτως ἐκάλε- 
σεν. Ἐδαπάθῃ βισηῖ. ΡΟ] ]χ, Ηοβυ- 
ΟἾἶτι5 ΔΙΠ 6 ποίαηϊ ργδτητη βίο. 

8. ἐννοηθέντες---ἔδοξεν αὐτοῖς ] Υ. δα 
ὁ Ἴν 3:: 
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οἱ δὲ σύμμαχοι αὐτῶν ὡς ἀθύμως ἔχοιεν καὶ ἀπολείποιεν, 
ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν αὐτοῖς νῦν καλὸν εἶναι ἀπο- 
στῆναι, εἰ θέλοιεν οἱ ἀμφὶ Κῦρον συνεπιθέσθαι. καὶ πέμ- 
πουσιν ἀγγέλους πρὸς ῦρον' ἀπὸ γὰρ τῆς μάχης τὸ 

4τούτου ὄνομα μέγιστον ηὔξητο. οἱ δὲ πεμφθέντες λέγουσι [3] 
Κύρῳ ὅτι μισοῖέν τε τοὺς ̓ Ασσυρίους δικαίως, νῦν τ᾽, εἰ 
βούλοιτο ἰ ἰέναι ἐπ᾿ αὐτοὺς, καὶ σφεῖς σύμμαχοι ὑπάρξοιεν 
καὶ ἡγήσοιντο' ἅμα δὲ πρὸς τούτοις διγγοῦντο τὰ τῶν 
πολεμίων ὡς ἔχοι; ἐπαίρειν βουλόμενοι μάλιστα στρατεύ- 

δεσθαι αὐτόν. καὶ ὁ Κῦρος ἐ ἐπήρετο αὐτοὺς, Καὶ δοκεῖτε ἁ ἂν, 
ἐφη, ἔτι ἡμᾶς καταλαβεῖν αὐτοὺς πρὶν ἐν τοῖς ἐρύμασιν 
εἶναι ; ἡμεῖς μὲν γὰρ, ἔφη, μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγού- 

μεθα ὅτι ἔλαθον ἡμᾶς ἀποδράντες. ταῦτα δ᾽ ἔλεγε βουλό- 
ὄ μενος αὐτοὺς ὡς μέγιστον φρονεῖν ἐπὶ σφίσιν. οἱ δὲ ἀπε- 
κρίναντο ὅτι καὶ αὔριον ἕωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύοιντο, κατα- 
λήψοιντο" ὑπὸ “γὰρ τοῦ ὄχλου καὶ τῶν ἁμαξῶν σχολῇ - πο- 

ρεύεσθαι αὐτούς" καὶ ἅμα, ἔφασαν, τὴν προτέραν νύκτα 
ἀγρυπνήσαντες νῦν μικρὸν προελθόντες ἐστρατοπέδευνται. 

οἱ δὲ] οἵ τε 1). 
νῦν] καὶ ὡς νῦν 

ΑΚ. συνεπιθέσθαι Ὁ. 

ΟἸη. Ὁ. τιν τα, βούλοιντο ἃ. 5. ν. Γ΄. 
ὑπάρχοιεν Α.α. ἡγήσαιντο 1). ν 8. Υ. ΡοΒβιΐο. 
ΡαποΙ8 ποίδίπιπα, ὡς δὴ 1. τὴρ, ἃ;, μάλιστα] ὡς μάλιστα Ὦ. 5. ἡμᾶς 
ἔτι Ὁ. ἡγούμεθα) εἶναι εαα. Ὁ. σφῖσιν Ἀ.10. ρνε. 6. καὶ ἢν αὐ- 
ριον ἕωθεν εὔζωνοι πορεύοιντο .(., 566 εἰ [2. τηρ΄. τ. ΡῬΡοβί ἕωθεν. ἢν ρΡοβί καὶ τηρ', 
γ. δ]. οὐ βρι τ ΒΌΡΘΙ ε ἴῃ ε πηπΐαῦ 9), κἂν αὔριον ἕ, π. εὔζωνοι ΖοπαγαΒ. Ρ. 
πα Ὁ). Ἐαἀμαξῶν Α΄, τ. σχολῇ ] ἤγουν μόλις ἴ,. πηρ'. ἃ]. τη. τὴν] ἅτε 

τὴν 1). προελθόντες Ζειηῖιιβ. προσελθόντες Α.(. πορευθέντες 10. 
τοπεδεύκασιν 1). ΡΥ. 

ὡς οπ. Ὁ). ἐνθυμουμένοις] ου 8.ν. Ὦ. 
ἀμφὶ] μ 5.ν. Ὁ. συνέπεσθαι 

ηὔξετο Ὦ. 4. τε 

σφεῖς] σφῖν Ἰ,. ιν 8. ν. α. 
ἔχοιεν 1)., δά 68 οἷα δὴ 

ξύμμαχοι Ὁ. 
δὲ Β. γ, 81.αὰ,. ἢ), 

τὸ τούτου] τούτου Α.Ε. 

ἐστρα- 

τὸ τούτου ὄνομα μέγιστον ηὔξητο] 
ΡΙαίο ΠἼτη. Ρ. 72 Ὁ : Μέγας καὶ ὕπου- 
λὸς αὐξάνεται. ΒΕΙΡ. δ, Ρ. πύδ 8: 
Τοῦτον τρέφειν τε καὶ αὔξειν μέγαν. 

5. μάλα συμφορὰν τοῦτο ἡγούμεθα] 

Ῥουβίαπ σλαρρανῦ, ΟΥ̓ ΘΟΙΓΊΘ.) ΡΟΥΘ ἃ 
Ἰοηρ πὴ Ὀαπάαρο {παῦ τνγὰ8 ΠρμΙΥ 
νγΟῸΠα αὐοιΐ Ὠϊμὰ ἴῃ ΤΠΔΩΥ [0] 68, 
γγ]οἢ {Π6 ῬοΥβΠ8Β ΒΥ 18 οὗἨ ργραΐ 
ΒΙΡΡοΥ ο (86 Ροᾶν. "ΓΒ ψν}}} ροτ- 

Υ. ἃ ΕΙ αν ὁ; 2. 50. 
ἐπὶ σφίσιν) Ογε ΠΟΡ]18. 
αὔριον ἕωθεν εἰ εὔζωνοι πορεύοιντο]) 

εἰ εἷς Ροβύροβι τὴ ΒΡΓΑ 1, 6, 9, οἵ Η, 
ατ. 6,1, 9: Οἶμαι ἂν αὐτῶν εἰ καλῶς 
τις ἀπέρκελοονο οἰ. 

ἕωθεν --- πορεύοιντοῖὶ ῬαΙδῶ δηΐθ 
ΟΥ̓ 50] ΘΧΘΙΟΙΪ ἢ ΠΟῚ τπον6- 
Ῥεηΐ, [εβϑῖθ (ὐυγῦο 5, 4. Οὐοηΐ. Ηε- 
τοῦοί. φά.. ΌΤΟΗΙ. 
αὐτὰς Μοτῖου, 4 βοοοπα «]οιιγηθυ 

ἐμγοισῖ, Ρογϑῖα, Ρ. 2ο9: “δ ((Π6 

ἢὰρ8. δχρίαϊῃ νναῦ Ἡθγοάοίαβ πιθδ 8 
Ὀγ εὐζώνῳ ἀνδρί. Τῇ 10 ὴὈὲ ἱπίοῃαοά ἴο 
ἀεδποίθ ἃ τη ΟΠ ἴοοΐ, [6 ΠΊΔΗΥ͂ 
Ὀαπᾶασοθ νὴ τ] Οἢ ἰῃ6 Ῥογϑίαῃ 
δοβϑοὶαδ, ΟΥ  ἔοοί-Τη ββθηρουβ, θϊπά 
{ΠΘΠΊΒ6]ν 65, ΜΝ}}1 4180 δῇοτγταὰ ἃ ροοὰ 
1Πτβίγαϊοη. ΤΟΥ ΓΘ σΌΠΘΓΑΙΥ 80 
ΠΡΆΠγ σοηθα {παῦ {ΠΟΥ δ ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ 
Βοορ, δηᾶ {ΠῸῪ 4180 θαπάδρβ {πεὶν 
Ι6σβ, δηὰ Πρμΐθη {Π6ῚΓ ἔτονν 5018, ἴο 6 
1658 δῃουπηθογο ἴῃ νναϊκίηρ.᾽ 



[18.1ν. ΟΔΡ. ΤΠ. ἐγ ε" 

ἡ καὶ ὃ Κῦρος ἐφη. ᾿ Ἔχετε οὖν ὧν λέγετε πιστόν τι ἡμᾶς [4] 
διδάσκειν ὡς ἀληθεύετε: Ὁμήρους ΨῚ ἔφασαν, ἐθέλομεν 
αὐτίκα ἐλάσαντες τῆς νυκτὸς ἀγαγεῖν" μόνον καὶ σὺ ἡμῖν 
πιστὰ θεῶν πεποίησο καὶ δεξιὰν δὸς, ἵνα φέρωμεν καὶ τοῖς 
37 τ ἐσ ι-: Ἀ 3 Ν Ὧ κ “- 5 ’ 

8αλλοις ταῦτα ἀπερ ἂν αὐτοὶ λάβωμεν παρὰ σοῦ. ἐκ του- 
Ἁ 9 - 53 Ὰ Ν᾿, 4 ἃ Ἃ 

του πιστὰ δίδωσιν αὐτοῖς ἡ μὴν, ἐὰν ἐμπεδώσωσιν ἃ λέ- 
΄-“ Υ͂ 3 “- ε 4 

γουσιν, ὡς φίλοις καὶ πιστοῖς χρήσεσθαι αὐτοῖς, ὡς μῆτε 
“ 7 Υ͂ ΄ 3, » [ “ Ν σ΄. 

Περσῶν μήτε Μήδων μεῖον ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῷ. καὶ νῦν 
3 5 ΄ι κα Ν 5» Ἁ 

ἐστιν ἔτι ἰδεῖν Ὑρκανίους καὶ πιστευομένους καὶ ἀρχὰς 
57 Υ͂ Ν σ γ 7] ἃ ΔἍἋ ΄- 

ἔχοντας, ὥσπερ καὶ Περσῶν καὶ Μηδων οἱ ἂν δοκῶσιν 
2, 3 

ἄξιοι εἰναι. 
9 Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, ἐξῆγε τὸ στράτευμα ἐτι φάους [5] 

᾽ 

ὄντος, καὶ τοὺς Ὑρκανίους περιμένειν ἐκέλευσεν, ἵνα 
ἅμα ἴοιεν. οἱ μὲν δὴ “Πέρσαι, ὥσπερ εἰκὸς, πάντες ἔξω 

ιοῆἦσαν, καὶ Τιγράνης ἔχων τὸ αὑτοῦ στράτευμα τῶν δὲ 
Μήδων ἐξῇσαν οἱ μὲν διὰ τὸ παιδὶ ὄντι Ἰζύρῳ παῖδες 
27 ἢ ’ φ Ὰ ἃ Χ ᾿Ξ Ὰ ζ΄ 

ὄντες φίλοι γενέσθαι, οἱ δὲ διὰ τὸ ἐν θήραις συγγενόμενοι 
3 “ “- ΧΝ ς Ἂ ᾿ς Ά Ἦν 9 7 

ἀγασθῆναι αὐτοῦ τὸν τρόπον, οἱ δὲ διὰ τὸ καὶ χάριν εἰδέ- 
σ΄ Ψ » “- Υ͂ 5 ᾽ὔ 5. 7 ς Ν Ν 

ναὶ ὅτι μέγαν αὐτοῖς φόβον ἀπεληλακέναι ἐδόκει, οἱ δὲ καὶ 
δ , 4 Ν ν ΚΕ ,ὔ Ε] Ν Ν 3 “ 

ἐλπίδας ἐχοντες διὰ τὸ ἄνδρα φαίνεσθαι ἀγαθὸν καὶ εὐτυχῆ 
΄ δ 4 “ ΒΩ Ν - Ἁ Υ 3 ᾽ » 

καὶ μέγαν ἐτι ἰσχυρῶς ἔσεσθαι αὐτὸν, οἱ δὲ, ὃτε ἐτρέφετο ἐν 
᾿ 5 ά 7 » 3 ΄ 

Μήδοις, εἴ τι ἀγαθόν τῳ συνέπραξεν, ἀντιχαρίζεσθαι ἐβού- 

γῇ διδάσκειν οἵα. Α.Ο. τηρ΄. Τ΄. ἐθέλομεν ἐλάσαντες αὐτίκα Ὁ. θέλομεν αὐὖ- 
τίκα ἐλάσαντες Δ.Ο. θεῶν τε πιστὰ ποίησον 0. τὰ αὐτὰ ΔΑ.(. ταῦτα 10. 
8. πιστὰ] τὰ πιστὰ )Π. Πἢ] εἰ α. εοὐΥ. ἐὰν Ὁ. ΡΥ. ἂν Α.α. ἐμπεδῶσιν 1). 
λέγωσιν. Δ, α. μεῖον] πλεῖον 1). ργ. ἑαυτῷ Ἐ. ἑαυτοῦ Α.Π).α. καὶ 
νῦν δ᾽ ἔτ᾽ ἔτι ἰδεῖν ἐστιν 1)., ἜΓᾶ50 δ᾽ οἱ Ραποίῖ8 ϑ0 ἔτ᾽ ΡΟΚ Π18. 9. ἐπεὶ] 
ἐπειδὴ ". φάους] Ὡ- ).6α. τηρ΄. Γ΄. ὄντος καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὑρκανίους 
μένειν ἅμα ἴοιεν α. : 5864 περι δηϊΘ μένειν ο ἐκέλευσεν ἵ ἵνα Ῥοδύ ΠΟΟ 8. Υ.7. ὄντος 
καὶ αὐτὸς καὶ τοὺς ὑ. περιμένειν ἐκέλευσεν. ἵ «να ἅμα ἴοιεν Ι,. ὄντος] καὶ αὐτὸς 

864. Α.α. ὑρκανοὺς Ὦ. ἐκέλευεν Ὦ. δὴ: γὰρ Α.α. πάντες ὥσπερ 
ἑαυτοῦ 190. αὐτοῦ Α. εἰκὸς εὐθὺς ἔξω Ὁ. 

κύρῳ ὄντι ". 
ἐκεῖ Ὁ. 
ἔπραξεν Α.Ε. 

τὸ καὶ] τὸ Ὁ). 

ἠβούλοντο Α.α. 

7: διδάσκειν] ΖοΠαΓαΒ ΡΟ. τορι Ο: 
Καὶ ὁ Κῦρος πίστεις ἤτει ὡς ἀλη- 
θεύοιεν. 

δεξιὰν δὸς Οοηΐ. 8.8; 2. θιοῦοτ. 
τύ, 43; ὉὈῚ πίστις Βεβαιονίδρη παρὰ 
τοῖς Πέρσαις αἰεῖαν. ΖΕΌΝ, Δεξιὰς 
φέρειν παρὰ βασιλέως, τ ῃἰς, ΑΠΔΡ. 
Ἂν ͵πν 

ὃ, πιστὰ δίδωσιν αὐτοῖς} ΑΔ}. γ, 4; 

χάριν] χάριν εὖ Α. χάριν αὖ α. 
εἴ τινι ἀγαθόν τι συνέπραξεν 5. ὄτιροι τι δγάϑύιτα απ], ατιαϑὶ νι, ἃ. 

1ο. ΓΔΌυὶ ἐξήεσαν. 
ἐδόκει] 

22: Πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. 
καὶ νῦν ἔστιν ἔτι ἰδεῖν] ὃ, 6, 5: Καὶ 

νῦν εἰσὶν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε 
Κα το 

9. φάους] ὅ51ς 26, (28 φάος,) (ἕσοη. 
9. 32. ΖΕΌΝ. ΡΝ. ἀκ δας ἔοστιμα ΤΠ 68. 
ΘΘΡἈ. 

το. συνέπραξεν Ἰ στη ἔπραξεν ΘΟΠ οΥὰ5 
5, 859»14: ᾿Εὰν δὲ δὴ καὶ ἀγαθά σοι πε- 
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λοντο' πολλοῖς δὲ πολλὰ διὰ φιλανθρωπίαν παρὰ τοῦ 
᾽' Ἂ Ψ ᾿] 3 

πάππου ἀγαθὰ διεπέπρακτο' πολλοὶ δ᾽, ἐπεὶ καὶ τοὺς Ὕρ- 
, Ὁ Ν ἥ τι « ἘΣ ΟΜΗ͂ΡΑ ὁ 3. οὖν μ 

κανίους εἶδον καὶ λόγος διῆλθεν ὡς ἡγήσοιντο ἐπὶ πολλὰ 
11 ἀγαθὰ, ἐξῇσαν καὶ τοῦ λαβεῖν τι ἕνεκα. οὕτω δὴ ἐξῆλθον [6] 

σχεδὸν πάντες καὶ οἱ Μῆδοι πλὴν ὅσοι σὺν “Κυαξάρῃ 
ἔτυχον σκηνοῦντες" οὗτοι δὲ κατέμενον καὶ οἱ τούτων ὑπή- 

« 3 «ὦ Ψ'' “ Ν ', 3 “ 

κοοι" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες φαιδρῶς καὶ προθύμως ἐξωρμῶν-- 
Ω͂ ᾽ 3 ΡΝ » 5: ΄ Ν ΄, ΄ ᾽ 

το, ἅτε οὐκ ἀνάγκῃ, ἀλλ᾽ ἐθελούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκα ἐξι- 
͵ Ὁ ἈΚ » "7 3 ΡΝ ᾿ κ χ 7, 

1φόντες. ἐπεὶ δ᾽ ἔξω ἦσαν, πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Μήδους 
5 Ά » “ ΄, » Ν Ἂς 5 Υ͂ ΄ Ν Χ 

ἐλθὼν ἐπῃνεσέ τε αὐτοὺς καὶ ἐπηύξατο μάλιστα μὲν θεοὺς 
» ᾿ δ « “- Ν ᾽ “, Ἂ Ν 5 ΟΝ 

αὐτοῖς ἵλεως ἡγεῖσθαι καὶ σφίσιν, ἔπειτα δὲ καὶ αὑτὸς δυ- 
“ ,ὔ 5 - “ ΄ὔ “ 

νασθῆναι χάριν αὐτοῖς ταύτης τῆς προθυμίας ἀποδοῦναι. 
Ζ 3 3 σ“ « Ἁ Χ » “ ς ͵ 

τέλος δ᾽ εἶπεν ὅτι ἡγήσοιντο μὲν αὐτοῖς οἱ πεζοὶ, ἐκείνους 
3. Ὁ ΧΝ ἊΣ δὰ 7, “ Ὁ ᾽ 

δ᾽ ἔπεσθαι σὺν τοῖς ἵπποις ἐκέλευσε" καὶ ὅπου ἂν ἀναπαῦύ- 
ἋΟὃ) ᾽ “ 7 » ΄-“ Ἂ 

ὠνται ἢ ἐπίσχωσι τῆς πορείας, ἐνετείλατο αὐτοῖς πρὸς 
ἰδι, “Ἂ Ψ' Ν ο 5 κ Ν ; 

13 αὑτὸν παρελαύνειν τινᾶς, ἵνα εἰδῶσι τὸ ἀεὶ καίριον. ἐκ [7 
«ς ΄- » νᾺ Ἅ « ’ Ν » ’ὔ 

τούτου ἡγεῖσθαι ἐκέλευε τοὺς Ὑρκανίους. καὶ οἱ ἠρώτων 
7 Χ Ν 2 ΄ “ Χ ε 4 Ψ Ἂ 

Τί δὲ, οὐ γὰρ ἀναμένεις, ἐφασαν, τοὺς ὁμήρους ἕως ἂν 
τ ’,’ “ ᾽᾽ Ν Ἄ, Ν ἄυ. “- ᾽ὔ 

ἀγάγωμεν, ἵνα ἔχων καὶ σὺ τὰ πιστὰ παρ ἡμῶν πορεύῃ : 
καὶ τὸν ἀποκρίνασθαι λέγεται, ᾿Εννοῶ γὰρ, φάναι, ὅτι 
ἔχομεν τὰ πιστὰ ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς καὶ ταῖς ἡμετέ- 

παρὰ] διὰ 1). παρὰ 5. ν. 644, π. ἐπεὶ καὶ] ἐπεὶ Ὁ. λόγος διῆλθεν] 
λόγος διεδόθη 1)., 564 τιὸ ΘΓΆΒιαΠῚ 510 Δ] 0] ΒΡ ος. λόγος ἐδόθη (ἀ. οοΥΓ., αὐ 
ἐδόθη 510 ἴῃ Τα8. εἴ ς νἀθαίιγ οχ ραγίθ ΘΟΥΓ., αὖ ΡΥ. Βα 1588 νἹ θα αιοὰ τ 
λόγους διῆλθον. λόγος ἐδόθη (ἃ. τηρ΄. ΤΥ. [.. Θδ 4. τῇ.» αἰ σ. 146 1πὶ Πιαθθαὶ 1 ἴῃ τηρ΄. 
4αοα 1η ἰοχία ΘΟΥΥ. ΤΑΡτὶ ἐξήεσαν. 11. οὕτω δὴ καὶ μῆδοι σχεδὸν 
ἅπαντες ἐξῆλθον 1). κυαξάρει 1). κατέμειναν 1). οὕνεκα Α.α. 
ἐξιόντες) ο 1ῃ τα8. }). 12. ἐλθὼν] ἐξ 5.ν.τ. (ὐ. ἐξελθὼν 1. ἐπεύ- 
ἕξατο Δ.1). ργ. ἵλεως] ἡδέως 1). ΡΓ., σΟΥΥ. 1 Δ. ἡγεῖσθαι] ὄν- 
τας ἡγεῖσθαι 1). σφίσιν Α.}). 
5} ασ (ἁ. δυνηθῆναι 1). οἴ σον. ἴ,., ΡΥ. ασ νεῖ ησ. 

ἂν} ἢ α΄. 1) ἀπέ νο τὶ 
ἐνετείλατο] ἐκέλευσεν 10). 

123. ἐκέλευσεν 1). 
ἔφασαν] ὡς ἐπαγγείλαντο Δ. (ἃ. πηρ΄. τη. ΓΘΟΘΗΓ 185. 1Π ΤΆ8. 

λευεν 1). 
ἐπιστήσωσι Δ.Ὁ. 
ἴδωσι (. ρτ. ἀεὶ] δὴ Δ.α. 

δυνασθῆναι] ἡ 8. ν. τ. εἴ Ραποία 
δ᾽] δ᾽ οὖν ἐκέ- 

ἀναπαύωνται] ὦ Ἰῃ Τ48. οὐ 110, ἃ. 
αὑτὸν] αὐτὸν Α.(ἀ. ἑαυτὸν 1). 

οὐκ ἀναμένεις 1). 
καὶ σὺ ἔχων 10. 

ἔχομεν) ἔχωμεν πάντες 1). πάντες δια. οἰδιη (ἃ. τηρ΄. Υ. 

πραχὼς δῆλος ὦ. ρα οὕ συνέ- 
πραξεν ΤΗΘ]1τι8 ΘΟΠν  ηϊζ διεπέπρακτο, 
αᾳαοα οὐπὶ 1110 5165 σοη] πρὶ αν ΑΠΌ. 
"ἄν ἃ) 1ἢ. 

λόγος διῆλθεν] ΑΠΑΡ. 1, 4, 7: Δι- 
ἢλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς ΙΚῦρος, 
ὉϊΪ (ἀοίθυιοσθθ διῆλθεν ὁ λόγος, πἴ 

ΟΠΊΠ68 ΓΒτιοΥ 1415 6, 46: ᾿Επειδὴ δι- 
ἤλθεν ὁ ὁ λόγος ὅτι οὐκ εἴη ἐν τῇ Ἐγέστῃ 
τὰ χρήματα. 

12. ἐπίσχωσι τῆς πορείας] ΑΠπδΌ. 2, 
4. 386: Χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς. 
πορείας οἱ βάρβαροι. 
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ραις χερσίν. οὕτω γὰρ δοκοῦμεν παρεσκευάσθαι ὡς ἢν μὲν 
ἀληθεύητε, ἱ ἱκανοὶ εἶναι ὑμᾶς εὖ ποιεῖν" ἢν δὲ ἐξαπατᾶτε, 
οὕτω νομίζομεν ἔχειν ὡς οὐχ ἡμᾶς ἐφ᾽ ὑμῖν ἔσεσθαι, ἀλλὰ 

σ΄ Ἃ ε Ν 7 ἱ ΄“ 9.13 δι δι 7 Ν 

μᾶλλον, ἣν οἱ θεοὶ θέλωσιν, ὑμᾶς ἐφ ἡμῖν γενέσθαι. καὶ 
,7ὔ 3»; ὌΝ - ᾿ς ᾿ ΄ Ν ὅ ’ ΄σ 

μέντοι, ἔφη. ὦ Ὕρκανιοι, ἐπείπερ φατε ὑστάτους ἐπεσθαι 
Ἁ 7 Χ , ξς δυκς ε 

τοὺς ὑμετέρους, ἐπειδὰν ἴδητε αὐτοὺς, σημήνατε ἡμῖν ὅτι οἱ 
ε ς ’ “- 4 Ἁ ΄“- ΐ 

τ4 ὑμέτεροί εἰσιν, ἵνα φειδώμεθα αὐτῶν. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα [8] 
« ἂν Ἂ εἶ ᾿Ἶ «ς ἴω [4 7 Χ Ἀ 

οἱ Ὕρκανιοι τὴν μὲν ὁδὸν ἡγοῦντο ὥσπερ ἐκέλευε, τὴν δὲ 
ῥώμην τῆς ψυχῆς ἐθαύμαζον" καὶ οὔτε ̓ Ασσυρίους οὔτε 
Λυδοὺς οὔτε τοὺς συμμάχους αὐτῶν ἔτι ἐφοβοῦντο, ἀλλὰ 
μὴ παντάπασιν ὁ Κῦρος μικράν τινα αὐτῶν οἴοιτο ῥοπὴν 
-- 7] 3 

εἶναι καὶ προσόντων καὶ ἀπόντων. 
᾽, Ν τη, δ Ν 3 ᾿. Ὰ “. “ 

15 Πορευομένων δὲ ἐπ εἰ νὺξ ἐπεγένετο, λέγεται φώς τῷ 
Κύρῳ καὶ τῷ στρατεύματι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ προφανὲς γενέ- 
σθαι, ὥστε πᾶσι μὲν φρίκην ἐγγίγνεσθαι πρὺς τὸ θεῖον, 
θάρρος δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους. ὡς δ᾽ εὔζωνοί τε καὶ ταχὺ 

ῇ Ἂ εὧΧχλ “ σ“ 

ἐπορεύοντο, εἰκότως πολλὴν τε ὁδὸν διήνυσαν καὶ ἅμα 
ζω “ «ε , , 

κνέφᾳ πλησίον γίγνονται τοῦ τῶν Ὑρκανίων στρατεῦμα- 
τό τος. ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἄγγελοι, καὶ τῷ Κύρῳ λέγουσιν ὃ ὅτι [9] 

οὗτοί εἰσιν οἱ σφέτεροι' τῷ τε γὰρ ὑστάτους εἰναι γιγνώ- 
17 σκειν ἔφασαν καὶ τῷ πλήθει τῶν πυρῶν" ἐκ τούτου πέμπει 

Ἃ “ 3 ἴω Ν, 3 Χ χκ Υ͂ 3 ᾿ 

τὸν ἕτερον αὐτῶν πρὸς αὐτοὺς, τάξας λέγειν, εἰ φίλοι 
Υ͂ “ Ν Ν 

εἰσὶν, ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας" συμ- 

ἢν---ἣν] ἐ ἐὰν--ἐὰν Ὁ. ἐξαπατῆτε Δ. α. ΘΟ. 5 γε 1: νομίζωμεν ἴ). ΡΥ. 
οὐχ ἡμᾶς] μὴ ἡμᾶς 1)., αυ] Ροβὲ ὑμῖν (ρτ. ἡμῖν, αὐ Α.) τηρ. Ὑ. (τοβθούσμῃ οὗ 46- 
{ὺϊ τὴ 1ηἸ{1π|Π1} σθαι, ἀλλά, ἢν οἱ (θε)οὶ θελωσιν, ὑμᾶς (ἐ) Φ᾽ ἡμῖν. γενέσθαι] 
γενήσεσθαι [)., ἡσ Ῥαποίϊ5 ποίδη8. ἐπειδήπερ . ἔφατε Α. α. ἕπε- 
σθαι] πορεύεσθαι 1). σημήνατε] σημάνετε Α. σημαίνετε ). σημάνετε συρης 
Β6α ἐ ροϑῦ ε ᾿πβουῦΐο ν. σημένετε 1... 564 ΘΟΥ̓Γ. ἴῃ ΑἸΐογο ε. ὕὑμέτεροι Βτοάδριι8. 
ΓλΌ τ] ἡμέτεροι. 14. οὐδε αδρσθῃ Ὁ. δὲ οπι. ). οὔτε---οὔτε] οὐχὶ τοὺς ἀ. 
οὐδὲ τοὺς Χ. οὐδὲ θ. ἔτι οπῃ. Α.α. 5.ν.Υ. αὐτῶν] ἑαυτῶν 1). προσόν- 
των] παρόντων 0. 15. ἐγένετο Ὦ. προφανῶς 1)., ε 8.ν. ΘΔ. τη. φρί- 
κἣν 1). τῆ, χὶ πρὸς τὸ θεῖον ες )ς δ᾽ τ Δ.α. κνέφᾳ (ἁ. κνέφαι ΛΑ. 
κνέφαϊ 1). τό. ὡς δ᾽] ὥστ᾽ Α.α. καὶ---λέγουσιν] λέγουσιν τῷ κύρῳ ΤᾺ 
πλήθη Α. 17: τάξας] προστάξας 10. ὑπαντᾶν] α 5.ν.τ. α΄, ἀπατᾶν, 
ξὐάδενον. Ὦ, τινα] τίν Ῥ.]]ΘΙρ ἢ τι5. τινας, Ἀ.1).6. 

15. σημήνατε) Μα]6 α ΡΙῸ ἡ ἱπίεγαιη 5ΟΗΝ, 
ΠΟΏΠ]]1, οὖ 4, 5. 246. Οοά τροΐβ 17. τάξας] προστάττειν ΡΙῸ τάττειν 
ἀατηπαὶ ῬΠΥΥΠΙΟ ΙΒ Ρ. 24 ἴω00. οἱ 1]]αΐατη θἴδτα Ἰηΐγα. 4, 3, 3; 5,» 3» 50, 
Ρ. ύζ,το Βοκκ. Ἀρθϑυϊΐαὶ νοσο δουϊϑύθτη. αὖ οαᾶάθῆ σὑοῦθα ΡῬϑιυηαϊδηϊα ΔΡ. 

5. φῶς] Οοπέ. τ, 6, 1, Ηοπι. 1]. Δ, Ὠϊοά. 1, 55. Τπυοσγα. 4, 22, 7: Οἷς 
16; ΕἸ δ ΚΕ: 8. ΖΕΌΝ. ἐτέτακτο παραβοηθεῖν" οὐ 4]1ὰ σοηία] 1 

ἅμα κνέφᾳ) Οοηξ. Η. τ. 7.1, 15. δα δίθρῃ. 768. ν. Τάττω. 
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πέμπει δέ τινα καὶ τῶν σὺν ἑαυτῷ καὶ λέγειν ἐκέλευσε 
τοῖς Ὑρκανίοις ὅτι ὡς ἂν ὁρῶσιν αὐτοὺς προσφερομέ- 
νους, οὕτω καὶ αὐτοὶ ποιήσουσιν. οὕτω δὴ ὁ μὲν μένει τῶν 
ἀγγέλων παρὰ τῷ Κύρῳ, ὁ δὲ προσελαύνει πρὸς τοὺς Ὕρ- 

18 κανίους. ἐν ᾧ δ᾽ ἐσκόπει τοὺς Ὑρκανίους ὁ κῦρος ὃ τι! 
ποιήσουσιν, ἐπέστησε τὸ στράτευμα παρελαύνουσι δὲ 
πρὸς αὐτὸν οἱ τῶν Μήδων προεστηκότες καὶ ὁ Τιγράνης 
καὶ ἐπερωτῶσι τί δεῖ ποιεῖν. ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς ὅτι τοῦτ᾽ 
ἐστι τὸ πλησίον Ὑρκανίων στράτευμα καὶ οἴχεται ὁ ἕτερος 
τῶν ἀγγέλων πρὸς αὐτοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων τις σὺν αὐτῷ, 
ἐροῦντες, εἰ φίλοι εἰσὶν, ὑπαντιάζειν τὰς δεξιὰς ἀἁ ἀνατείναν- 
τας πάντας. ἢν μὲν οὖν οὕτω ποιῶσι, δεξιοῦσθέ τε αὐτοὺς 
καθ᾽ ὃν ἂν ἢ ἕκαστος καὶ ἅμα θαρρύνετε: ἢν δὲ ὅπλα αἴ- 
ρωνται ἢ φεύγειν ἐπιχειρῶσι, τούτων, ἔφη, εὐθὺς δεῖ πρώ- 
των πειρᾶσθαι μηδένα λιπεῖν. ὁ μὲν τοιαῦτα παρήγγειλεν. 

τ οἱ δὲ Ὕρκανιοι ἀκούσαντες τῶν ἀγγέλων ἥσθησάν τε καὶ 
ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς ἵππους παρῆσαν τὰς δεξιὰς, 
ὥσπερ εἴρητο, προτείνοντες" οἱ δὲ Μῆδοι καὶ Πέρσαι ἀν- 

γοτεδεξιοῦντό τε αὐτοὺς καὶ ἐθάρρυνον. ἐκ τούτου δὴ ὁ 
Κῦρος λέγει, Ἡμεῖς μὲν δὴ, ὦ Ὑρκάνιοι, ἤδη ὑμῖν πι- 
νεύων καὶ ὑμᾶς, δὲ χρὴ πρὸς ἡμᾶς οὕτως ἔχειν. τοῦτο 
δ᾽, ἔφη, πρῶτον ἡμῖν εἴπατε πόσον ἀπέχει ἐνθένδε ἔνθα αἱ 
ἀρχαί εἰσι τῶν πολεμίων καὶ τὸ ἀθρόον αὐτῶν. οἱ δ᾽ ἀπε- 
κρίναντο ὅτι ὀλίγῳ πλέον ἢ παρασάγγην. 

δὴ} δὲ Αα. ΘΟΕ, 8: ἡ ΓΤ. ποιήσωσιν Δ.Ε., 568 ἢϊς ὦ ἴοτίαβ86 [ἢ ΓΆΒ. 
τῷ οτη. |0}. 18, ἐν ᾧ---ὁ κῦρος οπι. Δ.(α. τῃρ;. Τ. ἐπέστησε «α΄. ἃ. 
Τηρ΄. ΓΤ. ΠΩ. 5.0. 8]. τῇ... Βουνδηΐο8 ν ἴῃ ποιήσουσιν. ἐπιστεῖλαι Δ. τῷ στρα- 
τεύματι Α.Ο.. ΡΥ. τὸ στράτευμα 1,., 86 ΡΥ. τὸ στρατεύματι. παρελαύνουσι 
δὲ] καὶ παρελαύνουσιν 1). ἐρωνῶσιν ἢ. ὅτι οπι. ἢ. στράτευμα Ὁ. τάδ. τ. 
τις] τινες 1):. ὑπαντᾶν Ὁ. ἐὰν μὲν οὖν οὕτως ἴωσιν 1). τε οἵη. Ὦ. καθ᾽] 
καὶ καθ᾽ 1). Τά 6π| ΡΥ. [οτΐαββ6 ὧν οἵ ἴη. ἢν] ἐὰν Ὁ). πρῶτον δεῖ εὐθὺς 
πειρᾶσθαι μηδένα λείπειν 10. εὐθὺ Α.Ὁ.., βρα ς 5.ν. Υ΄ πρῶτον Α.α. 
μηθένα Α. 10. προτείνοντες] ο ἴῃ ΡΆΒ, (,,, αὶ Ρ᾿΄. ἐονίδβϑθ α. πέρσαι) 
οἱ πέρσαι 1). 20. καὶ ἐκ τούτου δὴ χέγεν ὃ ὁ κῦρος 10. ἡμεῖς} εἰ ἡμεῖς 
Α.α. ἤδη δηίδ ὑμῖν θὰ. ἢ. ὑμῖν οἴῃ. Α. 5.ν.τ. ἃ. ὑμεῖς Α. ἡμᾶς ἃ. ργ-. 

ὁπόσον ἰ). εἰσὶ τῶν] Ηϊης Ἰδοῖπα ἴῃ 1). ἀβατ δα 5, 2, 
Ὅπαθ βουιρύαγα ΠΡ] ΟἸΓΟΓ 1η Ἰοτημηαίθ ροβιΐα δὲ 16] ρθη ὰ 

ἡμῖν πρῶτον 1). 
Φῃ; Ὁ γωβρύας. 

 πηϊη:. 

τινα) Ῥ͵ΤῸ τινας γοϑϊπ] οχ ΡΒΙ]ΘΙΡΠΟ, 
πὶ 8. 1τ8 τῶν ἡμετέρων τις. Ὀγεϑίαϊ 
Δαῦθ πη 5: ΠρΡῚ]Α}18, ΠΟ ὈΥΙΤΉ τι ΠῚ Ῥ]ΠΓΘΒ 
τηϊζουθ Π1] αδὐπο)αῖ, ἀδθιηάθ τιητιβ 
Ἡντγοδηι8 ΟὔδΒ65 συ Π θα ἃ ΟΥ̓ΤΟ. 
ΖΕΌΝ. 

18. ἐρωτῶσι] Οὐπῇ, 5. 12. 

τοῦτ᾽ ἔστι] Υ. δα Αῃδῇ. 5, 4» 3 
᾿Εντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι πολέ- 
μίοι οὗτοί εἶσιν οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. 
(οηΐ. 5. τύ. 

20. εἰ Ἰὴ τη 6] ΟἹ 5 ἀηΐθ ἡμεῖς τορειὶ- 
{ὑπ νἹΔοτὶ Ροΐοβῦ οχ εἶεν οὐΐαιιτη, αοα 
δηΐα μὲν δὴ οϑὺ 2, 1, ΤΩ; 4:8» 8. 
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21 ἪἜνταῦθα δὴ λέγει ὁ Κῦρος,᾿ 'Αγετε δὴ, ἔφη, ὦ ὦ ἄνδρες [14] 

Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ ὑμεῖς, ὦ Ὕρκάνιοι, ἤδη γὰρ καὶ 
πρὸς ὑμᾶς ὡς πρὸς συμμάχους καὶ κοινωνοὺς διαλέγομαι, 
εὖ χρὴ εἰδέναι νῦν ὅτι ἐν τοιούτῳ ἐσμὲν ἔνθα δὴ μαλακισά- 
μενοι μὲν ἂν πάντων τῶν χαλεπωτάτων τύχοιμεν" ἴσασι 
γὰρ οἱ πολέμιοι ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν" ἢν δὲ τὸ καρτερὸν ἐμβαλό- 
μενοι ἴωμεν ῥώμῃ καὶ θυμῷ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, αὐτίκα 
μάλ᾽ ὄψεσθε ὥσπερ δούλων ἀποδιδρασκόντων ηὑρημέ- 
νων τοὺς μὲν ἱκετεύοντας αὐτῶν, τοὺς δὲ φεύγοντας, τοὺς 
δ᾽ οὐδὲ ταῦτα φρονεῖν δυναμένους. ἡττημένοι τε γὰρ ὄψον- 
ται ἡμᾶς καὶ οὔτε οἰόμενοι ἥξειν οὔτε συντεταγμένοι οὔτε 

25 μάχεσθαι παρεσκευασμένοι κατειλημμένοι ἔσονται. εἰ οὖν 
ἡδέως βουλόμεθα καὶ δειπνῆσαι καὶ νυκτερεῦσαι καὶ βιο- 
τεύειν τὸ ἀπὸ τοῦδε, μὴ δῶμεν τούτοις σχολὴν μήτε βου- 
λεύσασθαι μήτε παρασκευάσασθαι ἀγαθὸν αὑτοῖς μηδὲν, 
μηδὲ γνῶναι πάμπαν ὅτι ἄνθρωποί ἐσμεν, ἀλλὰ γέρρα καὶ 
κοπίδας καὶ σαγάρεις ἅπαντα καὶ πληγὰς ἥκειν νομιζόν- 

ἤβτων. καὶ ὑμεῖς μὲν, ἔφη, ὦ Ὕρκανιοι, ὑμᾶς αὐτοὺς προ- 
πετάσαντες ἡμῶν πορεύεσθε ἔμπροσθεν, ὅπως τῶν ὑμετε- 
ρων ὕπλων ὁρωμένων λανθάνωμεν ὅτι πλεῖστον χρόνον. 
ἐπειδὰν δ᾽ ἐγὼ πρὸς τῷ στρατεύματι γένωμαι τῶν πολε- 

πάντων τῶν] πάντων Α.α. τὸ] κατὰ δῃΐθ ἴος. Οὐ ξάνετς 
μᾶλλ᾽ 6. εὑρημένων Α.(ἀ. καὶ εὑρημένων ΑἸΑΙΠ8. ἡττημένοι γὰρ ὄψονταί 
τε (. παρασκευασάμενοι Α. κατειλημένοι 22. δει- 
πνῆσαι καὶ νυκτερεῦσαι νυκτερεύσειν καὶ δειπνῆσαι Α. ΝΜ 1 εῦσαι 5. Υ. Υ΄. 

21. κοινοὺς σ. 

α. ἑαυτοῖς] αὐτοῖς ΑΕ. 
κ ΒΌΡΕΓ ν δγαϑδὶξ (. 
εὰλ ογαϑὶὺ α. 

21. ὡς πρὸς] Βροία ἰοτγίαβ586 “Ψ πηΐ. 
ὡς, αὖ τη] ]ΟΥ65 ΑΠΌ. 23. 2, 2. 

ἐφ᾽ ἃ ἥκομεν} 7 ι 7 ΖΝ: 
κατὰ τὸ καρτερὸν] ἈΠῚ οππαηΐ 

κατά; 568 Ῥοθίδυιιμη δϑί τὸ καρτερὸν 
ΡΙῸ καρτερῶς, υὖ τὸ καλὸν ὈΓῸ καλῶς. 
ϑθαθθηβ ἐμβαλόμενοι τη! αἸΒρ]1οοί 
ῬΙῸ ΤΩΔΡῚ5 πιϑἰζαίο ἐμβαλόντες ΡοΒι τη, 
Θιυϊὰ 5ὶ οἱϊτα βου ρίαιη ἐμβάλωμεν ῥώ- 
μὴ καὶ θυμῷ τοῖς πολεμίοις ΒΌΒΡΙΟΟΥ ὃ 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους ροδβίθα {αὶΐ ΒοΙρ- 
ἴπτη, απδτη ἐμβαλόμενοι ἴωμεν [αοίτιπη 
Γποταύ. ΒΟΉΝ, Ὄπ] τὸ καρτε- 
ρὸν εὖ κατὰ τὸ καρτερὸν ΘΧΘΙΏΡΙδ ν. ἴῃ 
ἼΠ65. ϑίθρῃ. νο]. 4, Ρ. 9890 Α, Β. 
δοὰ ἐμβαλόμενοι αατπλ ΠᾺ}]0 τηοᾶο 
αἸοΙ ρούπουϊς ρτὸ ἐμβαλόντες, ἀε]οίο 

ἅπαντα] πάντας Α.. πάντα 8.ν.Υ. 
22. προπετάσαντες͵ προσπελάσαντες Ἀ. οὗ 4] τ᾽ ΒΌΡΕΓ 

πορεύεσθαι (α. (ΟΥ̓Τ. 8. Υ. 1. 

νομιζ.] 

κατὰ σΟΠΪπηρθπαα ἐμβαλόμενοι τὸ καρ- 
τερὸν, ααὸ 4ἦ6 τιὃὲ11 νΘΙΌΙ αἰχιῦ δίε- 
ῬἤδητιΒ ἴῃ ΤΠ 68. ν. ᾿Εμβάλλω νο]. 2, 
Ρ. 8ὃο: Ο; 8ο5 Οὐ, εἴβὶ πα] απ δἰία] 
ΘΧΘΟΠΊΡΙΠΙΠῚ θα ῬΓΟΥΒΙΙ8. 511ὴ116, ὉὉ] 
σΟΠίγατῖα μαλακισάμενοι εὖ τὸ καρτερὸν 
ἐμβαλόμενοι. ὥΙΠ116 Δα δηηθη τ 
ΒΘΩΌΘΩΒ καὶ ἴῃ ΑἸΑΙΠδ. 

οὐδὲ ταῦτα] Νξο ἔιρατη οορὶίδηΐεβ 
Ὧδ66 Ῥύβϑοθβ, 86 ΠπΟΓΟ βίπρβηΐο εἴ 
τηθηΐα ἀε]οοῖοβ. 5ΟΗΝ. 

22. μηδὲ τοίογαν ΠΟ δα μήτε, δρᾶ 
δα μή. ΖΕΌΝ. 

, ἅπαντα) ΑΡ681]. 2, 7: “ὩὭπλεσέ. τε 
οὕτως ὡς ἅπαντα μὲν χαλκὸν, ἅ αἴἼταντα δὲ 

φοινικᾶ φαίνεσθαι. 
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μίων, παρ᾽ ἐμοὶ μὲν καταλείπετε ἕκαστοι τάξιν ἱππέων, ἐάν 
24 τι δέωμαι, ὡς χρῶμαι μένων παρὰ τὸ στρατόπεδον. ὑμῶν 

δὲ οἱ μὲν ἄρχοντες καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἐν τάξει ἀθρόοι 
ἐλαύνετε, εἰ σωφρονεῖτε, ἵνα μήποτε ἀθρόῳ τινὶ ἐντυχόντες 
ἀποβιασθῆτε, τοὺς δὲ νεωτέρους ἐφίετε διώκειν" οὗτοι δὲ 
καινόντων᾽ τοῦτο γὰρ ἀσφαλέστατον, νῦν ὡς ἐλαχίστους 

25 τῶν πολεμίων λιπεῖν. ἂν δὲ νικῶμεν, ἔφη, ὃ πολλοῖς δὴ 
κρατοῦσι τὴν τύχην ἀνέτρεψε, φυλάξασθαι δεῖ τὸ ἐφ᾿ ἀρ- 
παγὴν τραπέσθαι" ὡς ὁ τοῦτο ποιῶν οὐκέτ᾽ ἀνήρ ἐστιν, 
ἀλλὰ σκευοφόρος, καὶ ἔξεστι τῷ βουλομένῳ χρῆσθαι δὴ 

ὁ τούτῳ ὡς ἀνδραπόδῳ. ἐκεῖνο δὲ χρὴ γνῶναι ὅτι οὐδέν ἐ ἐστι 
κερδαλεώτερον τοῦ νικᾶν" ὃ γὰρ κρατῶν ἅμα πάντα συν- 
ἥρπακε, καὶ τοὺς ἄνδρας καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ χρήματα 
καὶ πᾶσαν τὴν χώραν. πρὸς ταῦτα τοῦτο μόνον ὁρᾶτε 
ὅπως τὴν νίκην διασωζώμεθα: ἐὰν γὰρ κρατηθῇ, καὶ αὐτὸς ὁ 
ἁρπάζων ἔ ἔχεται. καὶ τοῦτο ἅμα διώκοντες μέμνησθε, ἥ ἥκειν 
πάλιν ὡς ἐμὲ ἔτι φάους ὄντος" ὡς σκότους γενομένου οὐ- 
δένα ἔτι προσδεξόμεθα. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπέπεμπεν εἰς τὰς τάξεις ἑκάστους καὶ 
ἐκέλευεν ἅμα πορευομένους τοῖς ἑαυτοῦ ἕκαστον δεκαδάρ-- 
χοις ταὐτὰ σημαίνειν: ἐν μετώπῳ γὰρ ἦσαν οἱ δεκάδαρχοι, 
ὥστε ἀκούειν᾽ τοὺς δὲ δεκαδάρχους τῇ δεκάδι ἕκαστον κε- 
λεύειν παραγγέλλειν. ἐκ τούτου δὲ προηγοῦντο μὲν οἱ 

27 

ἵππων Δ... σΟΥΥ. 5... ἐάν τι δέωμαι] ἧ ἡἣ ἄν τι δέωμαι (δέομαι ἃ.) Α.α. στρά- 
τευμα Α.(α. ΘΟΥΥ. 8. Υ. Γ΄. 24. εἰς ὃ ΒΌΡΟΓ εἰσω αὐ. ΤΥ. ἵνα---ἀποβ, (.. τηρ΄. Τ. 
μήποτε] μήποτέ που Ἀ. ἐντυγχάνοντες (. ἀποβιασθείητε ἃ. καινόντων] 
ἀποκτεινόντων 1). (ὑδτη. λιπεῖν] ἢν (δὲ 8, ν.) τὸ πολλοῖς συμβεβηκὸς κρατοῦ- 
σι τὴν τύχην ἀνατρέψαι γίγνηται Δα 4. (. πιρ'. 1 25. δ οῃ, ΑΙ Βν χ. 
δὴ] δέη Α.Ε. ργ. ἀνέτρεψε] ἀνέστρεψε Δ. α. δεῖ] δὲ Α.Ὁ. γε. τρά- 
πεσθαι Α. [ογίαββε (. ΡΧυ. ̓ 4ὶ ἃ00. ΒΊΡΘΙ εἴ Τ. οἵ δγαβὶξ ὉΠ] ΒΌΡΘΙ α. 
26. κεῖνον .(. ΡΓ. πάντας Ἀ. συνήρπασε α. ἅμα Ροβί χώραν ἃ. 
Εν διασωζοίμεθα α. ἐὰν γὰρ κρατηθῇ ἐ ἐν “γὰρ ταύτῃ ΝΥ. ΑἸαϊΪπα. 
φάους] φωτὸς ἃ. 5.ν.Υ. 27. ταὐτὰ Ζεοιππὶιιβ. τὰ αὐτὰ Α.Ο. ταῦτα Ψπηΐ. 
τοὺς δὲ ΑἸάΙΠηᾶ. τοὺς Α.Ε. παραγγέλειν α. 

23. ἐάν τι δέωμαι] Ηξθο οΟἸ]οσαηα 
οδηΐ ροβύ ὡς χρῶμαι, ΠΪ58] Πο]οῖο ὡς 
Ἰεριαγ ἣ ἄν. Ν᾽. δῃηποῦ. δα Απᾶρ. 2, 
Φιδτὶ 

μένων παρὰ τὸ στρατύπεδον] δα οπὶ 
ΘσΟΠΒΟΓΙΟΙΟ 1, 4, 18, 

τοὺς νεωτέρους διώκειν] Οοηῖ. 6α. 
Ταῖς. δουρει. ταῦ ῦ. γ)Ὸὺ]: 2... Ὁ. 2ὅο, 

25. πολλοῖς] Οοηΐ. Ἀιιοᾶ. τύ, 20 

τηθ4. Ρ]αῦ. ΒΕΙΡ. 5» Ρ. 376 δα. (δηί. 
ΗΥΤΟΗ. 

26. ὁ γὰρ κρατῶν] ὅ΄᾽οῪο ΑἸοχαπάον 
αριιὰ Οὐγιπη 3, Το, οὐηηΐα ν]οίουα 
ΡΆΡΆΤΙ. ΕΓ γτὰβ βυρτὰ δ᾽. ραν: 
ΗὈΤΟΗ. 

πρὸς ταῦτα] 1. 6. ΡΙΌΡίΘοΓΘα, τιῦ ΒΕ 06 
ΔΡῸα Ῥταρίοοβ. 5ΟΌΗΝ, 

φάους] Ὕ. δὰ 8. 9. 
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Ὑρκάνιοι, αὐτὸς δὲ τὸ μέσον ἔχων σὺν τοῖς Πέρσαις ἐ ἐπο- 
ρεύετο᾽ τοὺς δὲ ἱππέας ἑκατέρωθεν, ὥσπερ εἰκὸς, παρέταξε. 

»Β τῶν δὲ πολεμίων, ἐπεὶ φάος ἐγένετο, οἱ μὲν ἐθαύμαζον τὰ 
᾿ « 3 5. τ ἢ 57 « 3 57 Ἑ :] 

δρώμενα, οἱ δ᾽ ἐγίγνωσκον ἤδη, οἱ δ᾽ ἤγγελλον, οἱ ὃ 
ΕῚ Ἕ ε » 7, “0 ς ᾿ ᾽7ὔ ς 

ἐβόων, οἱ δ᾽ ἔλυον ἵππους, οἱ δὲ συνεσκευάζοντο, οἱ 
2 7 ΝῊ ἈΠῸ Ν “ ε 7 ε ΟΣ « 7] 

δ᾽ ἐρρίπτουν τὰ ὅπλα ἀπὸ τῶν ὑποζυγίων, οἱ δ᾽ ὦπλί- 
ς » » . Ἄρτι Ν “ ε ᾽ 3 7 

ὦὥντο, οἱ δ ἀνεπήδων ἐπὶ τοὺς ἵππους, οἱ δ᾽ ἐχαλί- 
« ἵ ἊΝ - 5 , δἰ κΝ 5 , ΄ Χ 

νουν, οἱ δὲ τὰς γυναῖκας ἀνεβίβαζον ἐπὶ τὰ ὀχήματα, οἱ δὲ 
δ 7ὔ ΒΩ 5» ΄ « ΄ ς Ά 

τὰ πλείστου ἄξια ἐλάμβανον ὡς διασωσόμενοι, οἱ δὲ κα- 
’’ Ν “ Ε [ - Ἁ “- » 

τορύττοντες τὰ τοιαῦτα ἡλίσκοντο, οἱ δὲ πλεῖστοι εἰς φυ- 
Ἧ Ψ ᾿ 5᾽ δὲ ὃ - λ ΄ Ὁ ὃ Ν Ν᾿ 

γὴν ὥρμων" οἰεσθαι δὲ δεῖ πολλὰ τε καὶ παντοδαπὰ καὶ 
δ, κα ᾽ Χ Χ δ, 5ῸΝ 3 Ἄ Ά Ὗ 
ἄλλα ποιεῖν αὐτοὺς; πλὴν ἐμάχετο οὐδεὶς, ἀλλ ἀμαχητὶ 

΄- ε - Ν ς 7, Ἂν 
20 ἀπώλλυντο. Κροῖσος δὲ ὁ Λυδῶν βασιλεὺς, ὡς θέρος ἦν, 

᾽ὔ ΄- 3 ἴω ΄- ΄’ 7 “-“ 

τάς τε γυναῖκας ἐν ταῖς ἁρμαμάξαις προαπεπέμψατο τῆς 
Χ εκ Ἂ Χ ΄- Ν 5 ΝΣ 327 

νυκτοςς ὡς βᾷον Τορεύυοιντο κατα ψῦχος, καὶ αὐὑτος εχὼν 
Ἀ ς Υ 2 Ι͂ Ν ᾿ν ’ Ν Ξ᾿ ἘΔᾺ “- 

ϑοτοὺυς ἱππέας ἐπηκολούθει. καὶ τὸν ᾧρυγα τὰ αὐτὰ ταῦτα 

3 αὶ 

ποιῆσαί φασι τὸν τῆς παρ᾽ Ἑλλήσποντον ἃ ἄρχοντα Φρυ- 
γίας. ὡς δὲ παρήσθοντο τῶν φευγόντων καὶ καταλαμβα- 
νόντων αὐτοὺς, πυθόμενοι τὸ γιγνόμενον ἔφευγον δὴ καὶ 
αὐτοὶ ἀνὰ κράτος. τὸν δὲ τῶν Καππαδοκῶν βασιλέα καὶ 

τὸν τῶν ᾿Αραβίων ἔτι ἐγγὺς ὄντας καὶ ὑποστάντας ἀθωρα- 
κίστους κατακαίνουσιν οἱ Ὑρκάνιοι. τὸ δὲ πλεῖστον ἦν 
τῶν ἀποθανόντων ᾿Ασσυρίων καὶ ᾿Αραβίων' ἐν γὰρ Τῇ 
αὑτῶν ὄντες χώρᾳ ἀσυντονώτατα πρὸς τὴν πορείαν εἶχον. 

28. φάος] σαφὲς ἃ. Ἰηΐτα ν. Γ΄. 
ἱπποζυγίων ἃ. ΟΟΙΤ. τηρ΄. Γ΄. ἐπὶ 

ἱππέας] ἱ ἱππεῖς Α.α. Ζομπαγαϑ ΡῈ ΤΡ 2: 
ἐγένετο ] ἐγίνετο Λ.α. ἐρίπτουν ἃ. 
τοὺς οτη. Α.Ο. διασωσόμενοι]) διασωζόμενοι Δ.Ε. ἐς Α.α. ἀμαχη- 
τεὶ Α.α. 29. κροῖσσος Ἀ. προαπέμψατο Ε. ὡς] ἂν ααα. ἃ. 
Εο τ, ἱππέας] ἱππεῖς Α.Ὁ. ΖομαΙδ8. 20. τὰ αὐτὰ οτη. «“πιηΐ., ταῦ- 
τα ΖΟΠΔΓΔ8. 21. καὶ τὸν τῶν ἀραβίων Ο. καὶ τῶν ἀραβίων α. τηρ". Τ᾽. 
οἵη. ΔΑ. ὄντας καὶ ὑποστάντας (ἃ. ΠΟΥ. Υ. ὄντα ὑποστάντα ῬΥ. ὄντα καὶ ὑπο- 
στάντα Ἀ. ἀθωράκιστον Δ. (τὲ: ἀσσυρίων καὶ ἀραβίων] ἀσσύριον καὶ 
ἀράβιον 1). ὕδῃι. αὑτῶν] αὐτῶν Α.6. 

27. τὸ μέσον ἔχων] Εἰχ τηοτα ΡοΙβᾶ- 
Υαϊη, 1, δ,17. ΒΟῊΝ. [πιοϊὰη. Να- 
νἱὶρ. ὁ. 31 δα αΐ Ηαίςῃ. 

28. φάος] Υ͂. 8 5.9. 
ἔλυον] τ 6, 2... 
ἀνεπήδων] δὶς Η, Οἵ. 4,1. 30. 
ἀμαχητὶ] Βουθθη απ νυ] 611 ἀμα- 

χεὶ, αποα οἰΐαιη ἀρὰ μον ἀἸάθμη 
Γητιξα τι 1 Δ] ΘΓ ΠῚ, Ρ] ατὶθιι5 ΑἸΧῚ δὰ 
ἼΠπ68. ὅῖθρῃ. ΕΠ βἷς Ζοπᾶγαϑ νο]. 1. 
Ὁ. 152. 

πολλά τε καὶ παντοδαπὰ καὶ ἄλλα] 

ἑαυτῶν η΄. συντομώτατα 1). (διη. 

(οην. 2, Ὁ: Ἔν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις 
δῆλον καὶ ἐν οἷς δ᾽ ἡ παῖς ποιεῖ. 

29. ὡς] Οοηῇ. δὰ 6, τ, 37. 
31. ᾿Ασσυρίων καὶ ᾿Αραβίων ΠΟΙ 

οὕτη ἀποθανόντων Ἰαηροηάα, 564 560Γ- 
ΒΌΠη βαηΐ ΘΔΡΙΘ πὰ. ὃ, 4. 28 : Καὶ νῦν 
ἔτι ἔχουσιν οἱ τούτων ἀπόγονοι" πλεῖ- 

στοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων καὶ Ὑρκανίων. 
ἀσυντοιώτατα] σχολαίτατα Ἰῃ Π18}-ῳ 

Θσῖπθ Θίθρμδηὶ οΧ ῬΈΜΠΘΙΡΕΙ ἑεπέθ αὐ- 
ηιοάπν ἢΠοίτιπη 6556. 18πὶ [Θοπ αν τ5 
τποπαϊῦ. 5ΟΗΝ, 

Ν 

[14] 

[15] 
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32 οἱ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ Ὕρκανιοι, οἷα δὴ εἰκὸς κρατοῦντας, [τό 
ταῦτα ἐποίουν διώκοντες. ὁ δὲ Κῦρος τοὺς παρ᾽ ἑαυτῷ ἱπ- 
πέας καταλειφθέντας περιελαύνειν ἐκέλευε τὸ στρατόπεδον, 
καὶ εἴ τινας σὺν ὅπλοις ἴδοιεν ἐξιόντας, κατακαίνειν" τοῖς 
δ᾽ ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, ὁ ὁπόσοι τῶν πολεμίων στρατιω- 
τῶν ἦσαν ἱππεῖς ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν τὰ 
ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺς δὲ ἵππους ἐπὶ ταῖς σκηναῖς κατα- 
λείπειν: ὅστις δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι, αὐτίκα τῆς κεφαλῆς 
στερήσεσθαι" τὰς δὲ κοπίδας προχείρους ἔχοντες ἐν τάξει 

33 περιέστασαν. οἱ μὲν δὴ τὰ ὅπλα ἔχοντες ἐρρίπτουν, ἀπο- 
φέροντες εἰς ἕν χωρίον ὅποι ἐκέλευε: καὶ ταῦτα μὲν οἷς 
ἐπέταξεν ἔκαον. 

34 Ὁ δὲ Κῦρος ἐνενόησεν ὅτι ἦλθον μὲν οὔτε σῖτα οὔτε [1’ 
ποτὰ ἔχοντες, ἄνευ δὲ τούτων οὔτε στρατεύεσθαι δυνατὸν 
οὔτ᾽ ἄλλο ποιεῖν οὐδέν. σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν κάλλιστα καὶ 
τάχιστα ταῦτα γένοιτο, ἐνθυμεῖται ὅτι ἀνάγκη πᾶσι τοῖς 
στρατευομένοις εἶναί τινα ὅτῳ καὶ σκηνῆς μελήσει καὶ 
ὅπως τἀπιτήδεια παρεσκευασμένα τοῖς στρατιώταις εἰσιοῦ-: 

35σιν ἔσται. καὶ τοίνυν ἔγνω ὅτι τούτους εἰκὸς μάλιστα 

πάντων ἐν τῷ στρατοπέδῳ νῦν κατειλῆφθαι ἦν διὰ τὸ 
ἀμφὶ συσκευασίαν ἔχειν: ἐκήρυξε δὴ παρεῖναι τοὺς ἐπι- 
τρύπους πάντας" εἰ δέ που μὴ εἴη ἐπίτροπος, τὸν πρεσβύ- 
τατον ἀπὸ σκηνῆς" τῷ δὲ ἀπειθοῦντι πάντα τὰ χαλεπὰ 
ἀνεῖπεν. οἱ δὲ ὁρῶντες καὶ τοὺς δεσπότας πειθομένους ταχὺ 

46 ἐπείθοντο. ἐπεὶ δὲ παρεγένοντο, πρῶτον μὲν ἐκέλευε καθί- [τ 
ζεσθαι αὐτῶν ὅσοις ἐστὶ πλέον ἢ δυοῖν μηνοῖν ἐν τῇ σκηνῇ 

42. κρατοῦντας ('αϑία}1ο. 1101] κρατοῦντες. ταῦτα] τοιαῦτα δπηΐ. κα- 
ταλείπειν Ἰ᾿, κατέλειπεν Α΄, δὲ 4Ὁ] αἱ εὐ πεῖν 8.0 Σ, ἴα: ὥστις ἃ. ΡΓ. μὴ 
ταῦτα (. ποιήσει Α. ΡΥ... αὐ νἹαἀοἴαΓ. περιίστασαν Α.ἃ. Οοττγοχὶς 
ΕἸβοΒονιιβ δὰ ΝΥ 6]16γ. 2, Ρ. 450. 4228. ΓΛΌΥ] ἔκαιον. 44. σιτὰ Α. 
τούτου Α. στρατευομένοις ἐστὶν 8. Υ.Ὁ. δα, {. ΓΔ00] τὰ ἐπιτήδεια. 
παρασκ. (α. ργ. 55. νῦν οτη. Α.Ο. 8. Υ-.Υ.Ψ ἦν] ἦν ἦν Α.Ὁ. ρμγ., ἂν ἦν 
ΟΟΥΓ., αὖ ΒΟΥ ΘΠ ἀπ νἹἀθαίαν κατειλῆφθαι νῦν ἦν. ἀμφὶ συ οὔτι. Α.ἃ. 
ΒΕ πάντα τὰ] τὰ δα (. (. 5. ν.Χ. οἵη. Δ.Ὁ. ργ. 

42. οἷα---ταῦτα) Οοηξ, 1, 6, 40. βϑηΐ ἴῃ νβ815 σο]Π]σθη 15 Οσοιραῖ!, ἤ6Ο 
καταλειφθέντας 5. 22. ἴατη Βα ]Γο δαΐαρογο αὐ σοίθσὶ Ροΐαΐδβ- 
τὸ στρατόπεδον) ΠΠ οπίϊιη,. Βθηῖ, ὅΟΗΝ, 
ἔχοντες} ΟὙΤΙΙ5. ΟἸΠῚ 5118: ΟοΟηξ, δεσπότας] ταηΐ ἰρΊειγ ἐπίτροποι 

ἜΡῸΝ 111 βουνὶ, 4] τηθ Ἰαβεϊηογιιπὶ ν]Ο 118 
84. ἦλθον) Οτηη]8 ΟΥ̓] Θχουοῖτιβ. ἴῃ δχογοϊῖι {ππρογθηῖανῦ οἱ ΟΔΒΕΓΙΒ. 
35. συσκευασίαν] ιοα ἀάπις 65- 5ΟΗΝ, 
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τἀπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τούτους εἶδεν, αὖθις ἐκέλευεν ὅσοις 
37 μηνὸς ἣν" ἐν τούτῳ σχεδὸν πάντες ἐκαθίζοντο. ἐπεὶ δὲ 

ταῦτα ἔμαθεν, εἶπεν ἐδ αὐτοῖς" ᾿Αγετέ νυν, ἔφη, ὦ ἄν- 

δρες, εἴ τινες ὑμῶν τὰ μὲν κακὰ μισεῖτε, ἀγαθοῦ δέ τινος 
παρ᾽ ἡμῶν βούλοισθ᾽ ἂν τυγχάνειν, ἐπιμελήθητε προθύμως 
ὅπως διπλάσια ἐν τῇ σκηνῇ ἑκάστῃ σῖτα καὶ ποτὰ παρε- 
σκευασμένα ἢ ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς οἰκέταις καθ᾽ 
π᾿ ἜΑ ΤΟ μπτν Ἶδε Ν κ 
ἡμέραν ἐποιεῖτε" καὶ τἄλλα δὲ πάντα ὁπόσα καλὴν δαῖτα 

παρέξει ἕτοιμα ποιεῖτε, ὡς αὐτίκα μάλα παρέσονται ὁπότε- 
ροι ἂν κρατῶσι καὶ ἀξιώσουσιν ἔκπλεω ἔχειν πάντα τάπι- 
τήδεια. εὖ οὖν ἴστε ὅτι συμφέροι ἂν ὑμῖν “ἀμέμπτως δέ- 

48 χεσθαι τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν. δὴ ταῦτ᾽ ἀκούσαντες πολλῇ 
σπουδῇ τὰ παρηγγελμένα ἔπραττον" ὁ δὲ συγκαλέσας 
τοὺς ταξιάρχους ἔλεξε τοιάδε. ᾿Ανδρες φίλοι, γιγνώσκω 
μὲν ὅτι νῦν ἔξεστιν ἡμῖν προτέροις ἀπόντων τῶν συμ- 
μάχων ἀρίστου τυχεῖν καὶ τοῖς μάλιστα ἐσπουδασμέ- 
νοις καὶ σίτοις καὶ ποτοῖς χρῆσθαι: ἀλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ 

τὰ ἐπιτήδεια α. αὖτις Α. ἐκέλευσεν Α.α. 
ἄγετε νῦν. εἴ] οἵ α. ἀγαθοῦ] μαλακοῦ ἈΑ.ἃ. ρῬγ. ὑμῶν αα.. 5. ν. Γ΄. 
παρασκευασμένα ἡ α. σοΥΥ. οὗ αὐδὸ παρεσκ. Φαηΐῦ. παρασκευασθῆναι Ἀ.Ε. τ. 
τοῖς οἰκέταις καὶ τοῖς δεσπόταις Α.α. Ροϑῦ απ ἢ ἃ οπῃ. Α.(. 5.γ.}. ὁπότεροι 
ΑἸαΙηᾶ. ὁπότε Α.ὰ. ἀξιώσωσι αα. ἀξιώσουσι Ὁ). δ ΤΑΌτΙ τὰ ἐπιτήδεια. 
συμφέροι Ὁ.0. συμφέρει Α.α. ἀμέπτως Θ᾽ μὶ τοῖτα υ: Δα αο. 
48. δὲ] αὖ δα. (α΄. 5. ν.γτ. ταξιάρχους Ο. τὰρ΄. τ. ὑπάρχους Δ.Ε. ΡΥ. ἱππάρ- 
χους α. σοΥΥ. γιγνώσκω μὲν Ο. γιγνώσκομεν Δ.α. ἔξεστιν] ἔστιν Α.α. 
ΘΟΕ. Βὲν. Σ. ἁπάντων (ἃ. ΘΟΥΡ. 5.ΨΥ. Γ΄ δοκεῖ τοῦτ᾽ ἂν τὸ ἄριστον Φιτιηΐ. 
ἂν δοκεῖ τοῦτο ἄριστον Α.(. 

37. ᾿Δθὴ 

47. ἀγαθοῦ) τὑπι μαλακοῦ ϑομποὶ- ἀθηΐθ ὅπως οΥῚ ποη ρΡοίογαί. δϑο]οῖ 
ἄστγιιβ οοηΐογί 7, 2, 28, 118] ἰδιῆθ ἢ 
ΠΟΙ ΙΟΙΘ 5 ἀγαθοῦ δέ τινος ἢ μαλακοῦ, 

αὖ 11Π1ὸ, ἘΠῚ 46 ἴδθυηλπα, ποῶ, αὖ Ὠϊς, ἀδ 
ΙΒ : αϊθι5 ΤΠ 5 ἃρίατη μαλακοῦ. 

διπλάσια ἢ-- ἐποιεῖτε] ασθθοθ ῥτο- 
ΠΟΙΏΘη ΠΟῚ δαἀαϊίαν ἃ ροβί διπλάσια. 
Τηΐγὰ 8, 2, 18: Πολλαπλάσια εὑρεῖν ἢ 
ἔφη Κροῖσος ἂν εἶναι ἐν π θησαυροῖς. 
ΧοπορΒοη Η. ἀν. 4, 8, 22: Καὶ δὴ 
ἔπλεον διπλασίαις τριήρεσιν ἢ αὐτὸς 
εἶχεν. ὉὉὶ ἐχ Βα 5. Ἰοοῖ. ταίϊοπθ ἀθ606- 

ο Βα 6888 ἣ ἃς αὐτὸς εἶχε. 1)6 τερ. 
ΔΙΠρη. 3; ὃ: ἤΑγουσι μὲν ἑορτὰς δι- 
πλασίας ἢ οἱ ἄλλοι 658΄, πο ἢ ἃς οἱ 
ἄλλοι. ἹΠυονα: τ, τοὶ Διπλασίαν ἃ ἂν 
τὴν δύναμιν δ οὐέυϑαι ἡ ἤ ἐστιν. Ἰοιίατν 
την] ΒΟΥΤΡ ΙΓ ΠῚ Ό]ΘΆΓΘΠΙ : Παρε- 
σκευασμένα. ἢ τοῖς δεσπόταις καὶ τοῖς 
οἰκέταις, ἢ ἃ καθ᾽ ἡμέραν ἐποιεῖτε. (ο- 
ἀϊοιπὶ δηΐπ τταρασκευασθῆναι φγεοο- 

ΘηΪὰ ΧΟΠΟΡΠΟΗ ροϑβί ἐπιμελεῖσθαι Ρο- 
ΠΟΙ ὅπως οαὕπὰ {αΐαγο ᾿Πα]οδίνὶ : 
ΠαΒαθα ὅπως 1πἢη]Πνο σΟΠ]ηχΙῦ 
ΘΟ ρ88 ἢ66 Α᾽118 ργοθαύιιβ βου ρίου. 
5ΟΉΝ. Οὐγὰβ οσηΐ. δηῃοῖ. δὰ Η. 
ατ. 6, 2, 232, ὉὈῚ ρᾶοα εὖ βυβρθοεία 
ΠΟΙΑΥῚ ΠΟΠΒΕΓΟΙΟΏΪΒ. ρΡαγί. ὅπως ΟἿ 
ΤΠ ΒΗ ΝΟ ΘΧΘΙΏΡ]α, ἢϊο [ογΐαβθθ οχ πα- 
ρασκευασθῇ ἢ παῖο. (ἴσοη. 4αϊά θη 7. 
20: Πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ 
προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράτ- 
τεσθαι, ἴῃ (ἀπε }. ὅπως ᾿ΐα βοτιρύτιπι τιῦ 
ῬΓΟ οπ αἰ αὐἱα ἔαϊδβα νἹαθαῦαν ῬΥ., 
ΠΌΠΟ Θγάθατα. ῬγΟ;οσήθη δαΐθῃ ροβί 
διπλάσιος Ἰπβοεατη σΟΉξοΥΤΙ ααϊθηι 
Ροΐεϑβῦ οἰ Πϊον. 1,13: Πολλαπλάσια 
λαβόντες ἢ ὅσα---κτῶνται, 5606 ἢϊς οχι- 
δύιδ δϑῦ οὐπῦ ἴρ80 ἢ Πάδὶ ομ!βιζαιιθ 
ΖΟΠΔΓᾺΒ Ρ. 152 . 

48. τοὺς ταξιάρχους] (Οπΐ. 53, 2. 

ΝΖ 
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-“,΄,.᾿,͵ ΟῚ ἈΝ »7 7 9 ΄-΄“ ς “-“ Υ ᾿, ΄“ 

τοῦτ ἂν τὸ ἄριστον πλέον ὠφελῆσαι ἡμᾶς ἢ τὸ τῶν. 
7] σ᾿ “ »Ω) Ἃ ΄ «ε 3 7 5 

συμμάχων ἐπιμελεῖς φανῆναι, οὐδ᾽ ἂν αὕτη ἡ εὐωχία ἰσχυ- 
“4 “ - “ » Ψ Χ 

ροτέρους τοσοῦτον ποιῆσαι ὅσον εἰ δυναίμεθα τοὺς συμ- 
΄΄ 7 ΄σ ᾽ εἶ ἴω ΄“ τ Ἂ 20 μάχους προθύμους ποιεῖσθαι. εἰ δὲ τῶν νῦν διωκόντων καὶ 

κατακαινόντων τοὺς ἡμετέρους πολεμίους καὶ μαχομένων, 

Ξ] τις ἐναντιοῦται; τούτων δόξομεν οὕτως ἀμελεῖν ὥστε 

καὶ πρὶν εἰδέναι πῶς πράττουσιν ἠριστηκότες φαίνεσθαι, 
ὅπως μὴ αἱσ χροὶ μὲν φανούμεθα, ἀσθενεῖς δ᾽ ἐσόμεθα συμ- 
μάχων ἀποροῦντες. τὸ δὲ τῶν κινδυνευόντων καὶ πονούν- 

των ἐπιμεληθῆναι ὅ ὅπως εἰσιόντες τἀπιτήδεια ἕξουσιν, αὕτη 

ὰν ἡμᾶς ἡ θοίνη πλείω εὐφράνειεν, ὡς ἐγώ φημι; ἢ τὸ πα- 

40 ραχρῆμα τῇ γαστρὶ χαρίσασθαι. ἐννοήσατε δ᾽, ἔφη, ὡς 

εἰ μηδ᾽ ἐκείνους αἰσχυντέον ἣν, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν νῦν προσήκει 

οὔτε πλησμονῆς πω οὔτε μέθης" οὐ γάρ πω διαπέπρακται 
Θ'ιιννΝ δ ͵ » » 53 ἈΝ ' σι 3 ΄ 5 

ἡμῖν ἃ βουλόμεθα, ἀλλ᾽ αὖ τὰ πάντα νῦν ἀκμάζει ἐπιμε- 
77 ᾿ Ε Ν » “ , ᾿ 

λείας δεόμενα. ἔχομεν γὰρ ἐν τῷ στρατοπέδῳ πολεμίους 
« ἴων » “ Ὰ , πολλαπλασίους ἡμῶν αὑτῶν, καὶ τούτους λελυμένους" οὺς 

καὶ φυλάττεσθαι ἰ ἴσως ἔτι προσήκει καὶ φυλάττειν, ὅ ὅπως 

ὦσι καὶ οἱ ποιήσοντες ἡμῖν τἀπιτήδεια" ἔτι δ οἱ ἱππεῖς 

ἡμῖν ἄπεισι, φροντίδα παρέχοντες ποῦ εἰσι, κἂν ἔλθωσιν, 
» σι “ » “5 37 σι ΄-“ ΄΄ 

41: εἰ παραμενοῦσιν. ὥστ᾽, ὦ ἄνδρες, νῦν μοι δοκεῖ τοιοῦτον 
΄σο « ΄ι ͵7 ΄σ΄ ΄ο ἈΝ « -“ 

σῖτον ἡμᾶς προσφέρεσθαι δεῖν καὶ τοιοῦτον ποτὸν ὁποῖον 
Β 7 » Ν Ν 4 [2 7 » 

ἂν τι συμφορώτατον εἴη πρὸς τὸ μὴτε ὕπνου μήτε ἀαφρο- 
΄ » 57 ᾿ ’ Υ..3 3 ΄“ 

42 σύνης ἐμπίμπλασθαι. ἔτι δὲ καὶ χρήματα πολλά ἐστιν ἐν τῷ 

αὕτη ἡ εὐωχία] νῦν τὴν εὐωχίαν Λ.(.. μγ΄, αὶ Θναδὶδ αυϊά ΒΌΡΕΓ τ οἵ αὐαπη- 
416 ν. ἐεχεμυσεμυνδὴ ους ἴῃ 11. σ. εἰ] ἡ Α. οἵ, υἱ νἹἀθίαγ, αχρν. 
δυνάμεθα α. ΘΟ ΕΣ 30. ἀντιοῦται Ἅ,: α. ΡΓ. πῶς] ὅ ΤΙΝ α. ΘΟ... Τὶ 

ἐπιμεληθῆναι (.Ο. τινε βθέ ναι τινα Α. α. τὰ ἐπιτήδεια ἃ. ἂν οἵη. Α.α. 
θοίνα Α. 40. ἐννοήσατ᾽ ἔφη ΔΑ. ἐννοήσατε “ἔφη α. μηδ᾽} μὴ Α.α. 
κείνους Α.Ε. ρζ. πω οὔτε] που οὔτε Δ. αὖ τὰ πάντα Ἐ. αὖ πάντα Ἄ, 
γὰρ] δ᾽ Α΄. δὲ σὲ δούς νοῦ. ποιήσαντες Δ.Ε. ΤΔΌΓ] τὰ ἐπυδδρας. 
οἱ οτη. (. που] ὁποῦ (ἃ. σοΥΥ. εἰἾ ἢ συ δύνει παραμενοῦσιν Ἰὼ. πα- 
ραμένουσιν Ἀ.Ε. 41. τι] τις Α. συμφορώτατον Θ6ΥΆΒ0 ΒῈΡΕΘΓ ὁ Δοσθηΐῃ, 
τατον ῬῸῚ ΠΟΙ ΡΟΠἸατὴ 8.ν. ἃ. ἐμπίπλασθαι Α. μ ρΡοϑῦ ε ἰηἴτα γ. τ. ἃ. 

ς “" », ἘΚ. » ΄ 

ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμ- 80. αἰσχροὶ] ΠϊοϊίΣ αἵ αἰσχυντέον 
φέρειν. Αὐυϊ οοπ] αποῦνιιβ Εἰς φιοαιιθ 8. 40. 1)6 Ργυφοθάθηί ἐναντιοῦται ν. 

δἃ:Ὁ,.2, 18. 
40. φυλάττεσθαι, τι νὶπὶ Ιηΐογαηΐ ; 

φυλάττειν, πὸ απΐαριαηί. ΖΕΌΝ, 
Οοηΐ. 4, 4. 

41. ὁποῖον ἄν τι συμφορώτατον εἴη] 
Τηΐγὰ 4» 5, 51: Κυαξάρῃ ἐκλέξασθε 
ὁποῖ ἂν οἴησθε αὐτῷ μάλιστα χαρί- 
ζεσθαι. Απαῖ). 2, 2, 2: Πράττετε 

Ἰοσιτη Παθογοῦ. 
ὕπνου δα οἰ πη, ἀφροσύνης δα ρΡο- 

ἴαμα τοίεσιιγ. ΖΕΌΝ. 
ἐμπίμπλασθαι] ΝΟΠ ΘΟΡΟΣ απδη 

ἢϊς δἰΐουιβ μ ἤ685 οϑίθυὶβ οϑί Ἰοοὶβ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΓ5 ἴδῃ ἴῃ πος νοῦ. απδ 
ἴῃ ἐμπιπράναι, τιὖ Αἰχὶ δα τ ΘΡΗ. 68. 
ἴῃ αἰτοόκιιο, Ὁ] βουρίοσιιπι ἱπθ ἃὉ 
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στρατοπέδῳ, καὶ οὐκ ἀγνοῶ ὅτι δυνατὸν ἡμῖν κοινῶν ὄντων 
τοῖς συγκατειληφόσι νοσφίσασθαι ὁπόσα ἂν βουλώμεθα" 
ἀλλ᾽ οὔ μοι δοκεῖ τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον εἶναι τοῦ δι- 
καίους φαινομένους ἐκείνους τούτῳ πειρᾶσθαι ἔτι μᾶλλον 

- Ἂ ων 7 σὰ τὰς ω ἄν», 9.5 » 5, Ν 

43 ποιεῖν ἢ νῦν ἀσπαάζέσθαι ἡμᾶς. δοκεῖ δ᾽ ἐμοιγ᾽, ἐφη. καὶ 
Ἂ »“" δ » Ν 5», Ἃ Ἂν 6 

τὸ νεΐμαι τὰ χρήματα, ἐπειδὰν ἔλθωσι, Μηδοις καὶ Ὕρκα- 
7 ΄ὔ͵ Ε ΄- ΕΣ. ὥς Ἂ 

νίοις καὶ ἩΓγράνῃ ἐπιτρέψαι, καὶ ἣν τι μεῖον ἡμῖν δάσων- 
’ « “- Ν ᾿ Ν ’’ ΄ πος χα, 

Ταξ κέρδος ἡγεῖσθαι" διὰ γὰρ τὰ κέρδη ἥδιον ἡμῖν παρα- 
44 μενοῦσι. τὸ μὲν γὰρ νῦν πλεονεκτῆσαι ὀλιγοχρόνιον ἂν 

ἡμῖν τὸν πλοῦτον παράσχοι: τὸ δὲ ταῦτα προεμένους 
ἐκεῖνα κτήσασθαι ὅθεν ὁ πλοῦτος φύεται, τοῦτο, ὡς ἐγὼ 

57 “σοι ἴω 

δοκῶ, ἀεναώτερον. ἡμῖν δύναιτ᾽ ἂν τὸν ὄλβον καὶ πᾶσι τοῖς 
45 ἡμετέροις παρέχειν. οἶμαι δ᾽, ἔφη, καὶ οἴκοι ἡμᾶς τούτου 

Ν 

ἕνεκα ἀσκεῖν καὶ γαστρὸς κρείττους εἶναι καὶ κερδέων 

ἀκαίρων, ἵν, εἴ ποτε δέοι, δυναίμεθα αὐτοῖς συμφόρως 
“ ΄ 3 ΟΝ “ ΄ι 7 » 

χρῆσθαι" ποῦ δ᾽ ἂν ἐν μείζοσι τῶν νῦν παρόντων ἐπίδει - 
7 » ἃ Ν᾿ , 3. ὧν Ν 5 «ς ων ε ᾿ “ 

46 ξαίμεθ᾽ ἂν τὴν παιδείαν ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶ. ὁ μὲν οὕτως [20] 
53 ἴω ᾽ “ ’ Χ 7. ΄ 

εἶπε. συνεῖπε δ᾽ αὐτῷ Ὑστάσπας ἀνὴρ [Πέρσης τῶν ὁμο- 
ΑΔ ἥδ᾽ ν ΄’' ΩΝ 4 Σ ΄“- ΕῚ 9 ,ὔ Ν 

τίμων ὧδε" Δεινὸν γὰρ τἂν εἴη, ὦ ἵΑῦρε, εἰ ἐν θηρᾳ μεν 
᾽7ὔ 52 σι Ψῳ να ΄ 

πολλάκις ἄσιτοι καρτεροῦμεν, ὅπως θηρίον τι ὑποχείριον 
΄ Ν Ἅ, σι ἢ “ὕ 5 ἡ ὦ 

ποιησώμεθα καὶ μάλα μικροῦ ἴσως ἄξιον: ὄλβον δὲ ὅλον 
πειρώμενοι θηρᾶν εἰ ἐμποδών τι ποιησαίμεθα γενέσθαι ἡμῖν 
ἃ τῶν μὲν κακῶν ἀνθρώπων ἄρχει, τοῖς δ᾽ ἀγαθοῖς πείθε- 

47ται, οὐκ ἂν πρέποντα ἡμῖν δοκοίημεν ποιεῖν. ὁ μὲν οὖν 
ε Ζ “ 53 ε » . - 7 
Ὑστάσπας οὕτως εἴπεν" οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ταῦτα συνῃ- 

ε Ν ΝΥ τυ Ε δεν 5) » ΝΟ ἃ ἐν 
νουν. ὃ δὲ ἵζῦρος εἶπεν, ᾿Αγε δὴ, ἐφη, ἐπειδὴ ὁμονοοῦμεν 

42. κοινῶν] αὐτῶν Δα. 6. τηρ΄ τ. 
λώμεθα] βουλώμεϑα Α. βουλόμεθα α. 
ἐκείνους τούτῳ (ἁ. ΠΟΥ. ἐκείνῳ τούτους ΑΕ. ΡΥ. πειρᾶσθαι) ΒΌΡΕΥ πεὶρ ογᾶ- 
5: 8] 4014 α. 42. δέ μοι α. διὰ Ο. 5. ν.Τ΄ ἤδη Α.Ο. ΡΥ. 44. ἡ- 
μῖν ροϑί ἂν 8444. (. τηρ΄. τ. οἵα. Α.Ο.. με. ἀεναώτερον Ἡ. ἀενναότερον σα. 
8. Υ, ΤΥ. πλειότερον γΞ ἂς ἴογίαβϑβθ ῬΙῸ τελειότερον. τὸν οἵη. Α.6. 
45. ἕνεκεν «πη. κερδῶν» Σ έ ἴῃ γ88. οὐ ἰτ, Ὁ. μὲν ̓  ΒΌΡΘΙ μ᾿ ἐτάβαπι ααἱὰ 
εἴ ἐν 1ἢ ΓΆΒ. οἵ 1|. ἃ. 46. [ΔΡΥ] ὑ ὑστάσπης, αἴ 47. (ὐ., αὶ ΠΟ πΊρ΄. Γ΄ 
συνηγορεῖ ὑστάσπης κύρῳ. 47. οὕτως οτη. Α.Ο.. πιρ'. Υ. ὁμοθυμοῦμεν 
Α.(α. σοΥ. 5. ν.γΥ.Ψ 

συγκατειλ.] κατειλ. ἃ... ἂν βου- 
δικαίους ΒΌΡΘΙ οὐς οΥαδ1 Δ] ]ἃ (. 

οτηδΙΟ δχϑηρῖα βαηΐ 811ΔΔ. Μ΄. Μοϊυτῃ. Ηδτγο. ρατί. τ, Ρ. 57 Ὁ. 
ΨΆΥ. 801, 8, 7, 27. ὍὈ] 5015 Α. ἐμπιμ- 
πλάναι, 3, 35» 0Ὁ] Α.Ὁ. ἐκπιμπλὰς ῥΤῸ 
ἐμπιπλὰς ΘΧΒΙθοηΐ65 ἐμπιμπλὰς νο- 
Ἰα]βδβα νἱἀθηῦσ. βοᾷ ἐμπιμπράντων 
σοηα ΘΟ ΔΙ ΠΊΔ]ΟΟΥη ὈΙΘΘΟΘρ μη 

46. δεινὸν γάρ τἂν εἴη αιπατη Ροπογοῦ, 
10 τηθηΐθ ὨΔθθθαΐῦ τη ὈΤΠΠ ᾿ΐα Π0Π- 
Γογιηδΐατα ὄλβον δὲ ὅλον πειρώμενοι 
θηρᾶν ἐμποδών τι ποιησαίμεθα γενέσθαι. 
ΙΔ] σητι5 οδὲ ἰοοῖβ (σοῃ. 8, 17. 
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ταῦτα, πέμψατε ἀπὸ λόχου ἕκαστος πέντε ἄνδρας τῶν 
σπουδαιοτάτων" οὗτοι δὲ περιιόντες, οὺς μὲν ἂν ὁρῶσε 
πορσύνοντας τἀπιτήδεια, ἐπαινούντων" οὖς δ᾽ ἂν ἀμελοῦν- 
τας, κολαζόντων ἀφειδέστερον ἢ ὡς δεσπόται. οὗτοι μὲν 
δὴ ταῦτα ἐποίουν. 

ΚΕΦ. Γ. 

Τῶν δὲ Μήδων τινὲς ἤδη, οἱ μὲν ἁμάξας προωρμη- 
μένας καταλαβόντες καὶ ἀποστρέψαντες προσήλαυνον 
μεστὰς ὧν δεῖται στρατιὰ, οἱ δὲ καὶ ἁρμαμάξας γυναικῶν 
τῶν βελτίστων τῶν μὲν γνησίων, τῶν δὲ καὶ παλλακίδων 

διὰ τὸ κάλλος συμπεριαγομένων, ταύτας εἰληφότες προσ- 
2ἤγον. πάντες γὰρ ἔτι καὶ νῦν οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν στρα- 
τευόμενοι ἔχοντες τὰ πλείστου ἄξια στρατεύονται, λέγον- 
τες ὅτι μᾶλλον μάχοιντ᾽ ἂν, εἰ τὰ φίλτατα παρείη" τούτοις 
γάρ φασιν ἀνάγκην εἶναι προθύμως ἀλέξειν. ἴσως μὲν 
οὖν οὕτως ἔχει, ἴσως δὲ καὶ ποιοῦσιν αὐτὰ τῇ ἡδονῇ χαρι- 
ζόμενοι. 

3 ὯὋὉ δὲ Κῦρος θεωρῶν τὰ τῶν Μήδων ἔργα καὶ Ὕρκα- 
νίων ὥσπερ κατεμέμφετο καὶ αὑτὸν καὶ τοὺς σὺν αὑτῷ, εἰ 
οἱ ἄλλοι τοῦτον τὸν χρόνον ἀκμάζειν τε μᾶλλον ἑαυτῶν 
ἐδόκουν καὶ προσκτᾶσθαί τι, αὐτοὶ δ᾽ ἐν ἀργοτέρᾳ χώρᾳ 
ὑπομένειν. καὶ γὰρ δὴ οἱ ἀπάγοντες καὶ ἀποδεικνύντες 
Κύρῳ ἃ ἦγον πάλιν ἀπήλαυνον, μεταδιώκοντες τοὺς ἀλ- 
λους᾽ ταῦτα γάρ σφισιν ἔφασαν τετάχθαι ποιεῖν ὑπὸ τῶν 

1. ταύτας] ταῦτα Δ.Ο. ργ. 
᾽ »“ νι. 

αὐτῷ Δ α. εἰ] ὅτι (Οὐ. τηρ΄. Γ. 
ἙΟΟΥΤ. τί δὲ αὐτοὶ Α.(. ρ᾿γΓ. 
σιν Α. 

πορσύνοντας) Ῥτγοσαγδηΐοθ οὗ ρραᾶ- 
Ταηΐ65 σοτηπηθαύατηῃ οδυηηπο. ΘΗΝ, 
ἀπ τς Ὁ 

Ἰ, ΕΡΜΗΣ Ὁ ΑΠΔ0.1,.10, 18: 
Καταλαμβάνουσι---τὰς ἁμάξας μεστὰς 
ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο 
Κῦρος, ἵνα εἴποτε σφοδρὰ τὸ στράτευμα 
λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς “Ἑλλησιν. 

2. ἴσως) αβρΙοἸοηθὴ ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ 5 
16 Αϑιατοογιτη ΙΔ Ιμ6 βοατῖλον Ατὰ- 
ΤῊ 115 Θχύγθηηο ᾿ὈΌΤῸ 22: “8115, 
1Π 60, ““ Ρ]ΘΤΊατιθ. ΒΟ] {1 ῃ  ΘΠΕΓΘΙα 
ΦρΊ θα 6. οΟὨΘΩΠΙ πα} τ ]π6 Ρ6111- 

2. οὖν ὁτα. Α΄. τη. τ. 
τοῦτον ἃ ἂν τοῦτον ΔΕ. 

ἐν ἀργωτέρᾳ (α. οοὐν. ἐνεργωτέρᾳ Α.Ο. Ῥγ. 
προς δηΐα τετάχθαι (α. 5.ν.γΥ. 

ΒΕ αὐτὸν Α.α. 
τι, αὐτοὶ δὲ α. 

σφι- 

στὴ ΡτῸ ΟΡΙθ 5. απΐβαιο δαβοϊβοιπε 
τα πη οηΐα ΡΠ] τὰ νοὶ ραποδ." 5ΟΗΝ,. 
ΝΟ Δ 5, 

4. ὥσπερ] Οοηΐ. 4.1, 12. 5ΟΗΝ. 
ἀκμάζειν ΥἹρβΌΓΟΙΗ ΘΟΥΡΟΥΒ ΟΠ 

ῬΓΟΠΜ ΙΓ ἸΠ6. ΔΠΊΤΗΙ οἵ [δοίουι τη 56: - 
ἤσάτο, ἀΓραπιθ πΐ0 δαηΐ νεγθὰ ἐν ἀργο- 
τέρᾳ χώρᾳ, αιιδ ἀἸοῖα δαπῦ πιὸ Βα ρα ἐν 
μισθοφόρου χώρᾳ εἶναι, ρος 86ῆϑι:: δὲ 
ἐρεῖ δε ρδίάογο ᾿ς οἱ ἱσπαυὶδ ἀσοθηϑβονὰ 
γιαΐο υἱαοδίημιγ. ΒΟῊΝ. 

τετάχθαι] Υ͂. «ἢ 4: 2. 1ἢ.- 
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ἀρχόντων. δακνόμενος δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις ταῦτα μὲν 
ὅμως κατεχώριζε' συνεκάλει δὲ πάλιν τοὺς ταξιάρχους, 
καὶ στὰς ὅπου αὐτοῦ ἔμελλον ἀκούσεσθαι τὰ βουλευόμενα 

λέγει τάδε. 
4 ὋὍντι μὲν, ὦ ἄνδρες φίλοι, εἰ κατάσχοιμεν τὰ νῦν προ- [3] 
φαινόμενα, μεγάλα μὲν ἂν ἅπασι Πέρσαις ἀγαθὰ γένοιτο, 
μέγιστα δ᾽ ἂν εἰκότως ἡμῖν δ ὧν πράττεται; πάντες, οίμαι, 
γιγνώσκετε: ὕπως δ᾽ ἂν αὐτῶν ἡμεῖς κύριοι γιγνοίμεθα, μὴ 
αὐτάρκεις ὄντες κτήσασθαι αὐτὰ, εἰ μὴ ἔσται οἰκεῖον ἵἱππι- 

5 κὸν Πέρσαις, τοῦτο ἐγὼ οὐκέτι ὁρώ. ἐννοεῖτε γὰρ δὴ, ἔφη" 
ἔχομεν. ἡμεῖς οἱ Πέρσαι ὅπλα οἷς δοκοῦμεν τρέπεσθαι τοὺς 
πολεμίους ὁμόσε ἰόντες" καὶ δὴ τρεπόμενοι ποίους ἱππέας 
ἢ τοξότας ἢ πελταστὰς ἢ ἀκοντιστὰς ἄνευ ἵππων ὄντες δυ- 
ναίμεθ᾽ ἂν φεύγοντας ἢ ῆ λαβεῖν ἢ κατακανεῖν ; : τίνες δ᾽ ἂν 
φοβοῖντο ἡμᾶς προσιόντες κακοῦν ἢ τοξόται ἢ ἢ ἀκοντισταὶ 
ἢ ἱππεῖς, εὖ εἰδότες ὅτι οὐδεὶς αὐτοῖς κίνδυνος ὑφ᾽ ἡμῶν 
κακὸν τι παθεῖν μᾶλλον ἢ ὑπὸ τῶν πεφυκότων δένδρων : 

6 εἰ δ᾽ οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει; εὔδηλον ὅ ὅτι οἱ νῦν παρόντες ἡμῖν" ἱπ- 
πεῖς νομίζουσι πάντα τὰ ὑποχείρια γιγνόμενα ἑαυτῶν εἶναι 

7 οὐχ ἧττον ἢ ἡμέτερα, ἴσως δὲ νὴ Δία καὶ μᾶλλον. νῦν μὲν 
οὖν οὕτω ταῦτ᾽ ἔχει κατ᾽ ἀνάγκην. εἰ δ᾽ ἡμεῖς ἱππικὸν 
κτησαίμεθα μὴ χείρον τούτων, οὐ πᾶσιν ἡμῖν καταφανὲς 
ὅτι τούς τ᾽ ἂν πολεμίους δυναίμεθα καὶ ἄνευ τούτων ποιεῖν 
ὅσαπερ νῦν σὺν τούτοις, τούτους τε ἔχοιμεν ἂν τότε με- 
τριώτερον πρὸς ἡμᾶς φρονοῦντας : ὁπότε γὰρ παρεῖναι. καὶ 
ἀπιέναι βούλοιντο, ἣ ἧττον ἂν ἡμῖν μέλοι" καὶ γὰρ ἂν ἄνευ 

ϑτούτων ἀρκοῖμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἶεν: ταῦτα μὲν δὴ οἶμαι 

δὴ] δὲ α. ταῦτα] τὰ Α.Ὁ. ὅπως Δ... σΟΥΤ. 5.0. Ῥ. βουλευό- 
μενα] ενα ἴῃ 185. ἃ. 4. νῦν οτη. Α.6. 5. ν.Υ. ἂν οἴῃ. Α.Ε. ργ. 
πράσσετε Α. φγ. ἃ. γιγνώσκομεν α. ΞΟ Ἐς 5- ἢ ἀκοντιστὰς οτα. Α.Ε. 
ΤΡ, ᾿. κατακανεῖν ] κατακαίνειν Α.(. ἀποκτεῖναι { ὰηΐ. προσιόντας Α.α. 
(ΟΥ̓. 8. Υ᾽. Τὶ κακόν τι] τι κακὸν ἃ. 6. νομίζουσι] κ Βαρεγ ν α. τ. 
ὑποχεῖρα Α. ΡΓ. ὑποχείρα (ΟΥΤ. ἡ. μὴ χεῖρον] μέχρι Δ.(α. οοΥΓ. τηρ΄. Κ᾿. 
τ᾽ ἂν δα. Ψαηῦ. τε πα δι γοῖ. Τὴ. ΝΛ {τ ὉΥ, δυναίμεθα] δυνάμεθα Α.Ο. 
παρεῖναι καὶ ἀπιέναι α. .. 566 ρηίοτὰ αυο ] ἴῃ 1ιδ., αὐ] ΡΓ. ΠΟῺ ΔΡΡαγθί. ἰέναι καὶ 
ἀπιέναι Α. ἢ παρεῖναι ἢ ἀπεῖναι τππί. καὶ “Δ εἰ αὐτοὶ Ταπι. ἂν ὁτη. ᾿ἰΌΎ]. 
ἀρκοίημεν Α.Ε. 8. ταῦτα] τ ΡΥ]ὰ8 Ἰή 185. Ε΄. ΓΤ. οἴομαι Α.α. 

δ: πεφυκότων ἸΥ͂. ααα, τ 5: ΒΟΉΝ. καὶ γὰρ ἂν---ἀρκοῖμεν ] ΑΥΒίορἢ. 
δ. ὑποχείρια] ὑπὸ χεῖρα, αἱ ᾿ς Δ, ΡΥ.» ΤΏ Θϑιη. 106: Καὶ γὰρ ἂν μαινοίμεθ᾽ 

Ιῃ Ἢ μΝ Ι, 22: Ὑπὸ χεῖρα ἐποιεῖτο. ἄν. 
5ΟΗΝ 



184 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΠΥΒΤ  ΟΥΕῚ 

» Ν ἍἋ 53 ΓΑ Ν τ ᾿ “- ’ 

οὐδεὶς ἂν ἀντιγνωμονήσειε μὴ οὐχὶ τὸ πᾶν διαφέρειν Περ-- 
ζω , ΄σ 4 » ΄“ , 5 ΄σ΄ 

σῶν γενέσθαι οἰκεῖον ἱππικὸν" ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἴσως ἐννοεῖτε 
πῶς ἂν τοῦτο γένοιτο. ἀρ᾽ οὖν σκεψώμεθα, εἰ βουλοίμεθα 

9 καθιστάναι ἱ ἱππικὸν, τί ἡμῖν ὑπάρχει καὶ τίνος ἐνδεῖ ; οὐκ- 
οῦν ἵπποι μὲν οὗτοι πολλοὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατειλημ- 

"Ἂ Ν Νι ας , Ν Μ “ κυ 
μένοι καὶ χαλινοὶ οἷς πείθονται καὶ τάλλα ὅσα δεῖ ἵπποις 
Υ, “ 3 Ν Χ Ν “ - 8». ε ’ 

ἔχουσι χρῆσθαι. ἀλλὰ μὴν καὶ οἷς γε δεῖ ἄνδρα ἱππέα 
΄σ΄ 2 

χρῆσθαι ἔχομεν; θώρακας μὲν “ἐρύματα τῶν σωμάτων, 
Ν Χ - 

παλτὰ δὲε οἷς καὶ μεθιέντες καὶ ἔχοντες χρῴμεθ᾽ ἀ ἄν. τί δὴ 
᾿Ν ’;, “- 

ιοτὸ λοιπὸν ; δῆλον ὅτι ἀνδρῶν δεῖ. οὐκοῦν τοῦτο μάλιστα 
ᾳ, 5ῸΝ Ν σ « ᾿ς , « - Ἔ ὦ Ε 

ἐχομεν᾽ οὐδὲν γὰρ οὕτως ἡμέτερον ἐστιν ὡς ἡμεῖς ἡμῖν αὖ- 
΄- 3 δ ΄- ΕΣ “ » » 7 Ν ᾽"» 5ῸΝ 

τοῖς. ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις ἴσως ὅτι οὐκ ἐπιστάμεθα. μὰ Δί;, οὐδὲ 
ες , “ " ῳ σ΄ “ » φ 

γὰρ τούτων τῶν ἐπισταμένων νῦν πρὶν μαθεῖν οὐδεὶς ηἡπί- 
᾽ , 37 ο - 5, ’’ 

στατο. ἀλλ᾽ εἴποι ἄν τις ὅτι παῖδες ὄντες ἐμάνθανον. 
4 σῷ, ΩΥ͂ “ Α, 

ι1 καὶ πότερα παῖδές εἰσι φρονιμώτεροι ὥστε μαθεῖν τὰ 
7 ΄ δ , εἶ ΩΣ ΕΝ 

φραζόμενα καὶ δεικνύμενα ἢ ἄνδρες ; πότεροι δὲ ἃ ἂν 
΄, ε 7, “ 7, “ ς - Ἃ 

μάθωσιν ἱκανώτεροι τῷ σώματι ἐκπονεῖν, οἱ παῖδες ἢ οἱ 
57 ὃ Ἄ χλλ Ἀ Χ λ 7 « “-“ θ 7ὔ “ ,᾽ὕ 

τφανδρες; ἀλλὰ μὴν σχολὴ γε ἡμῖν μανθάνειν Ὁσὴ οὔτε 
3, 2) 5 Υ Ε Χ ῇ Ε΄ ταν, 

παισὶν οὔτε ἄλλοις ἀνδράσιν" οὔτε γὰρ τοζεύειν ἡμῖν μα- 
7 σ ΄- 7 “4 Ν ΄σ 37 

θητεον ὠσπερ τοῖς παισί προεπιστάμεθα γαρ τοῦτο" οὔτε 
Ἀ 5 7 3 7 Ν Ν “- » 3 5ῸΧ Χ 

μὴν ἀκοντίζειν: ἐπιστάμεθα γὰρ καὶ τοῦτο ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν, 
“ - ,ὕ ᾽ , “ Ν , 

ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ἀνδράσι τοῖς μὲν γεωργίαι ἀσχολίαν 
ὕ χι κ 7, Ξ . Κ) Ξ ξ΄ κ 

13 παρέχουσι, τοῖς δὲ τέχναι, τοῖς δὲ ἄλλα οἰκεῖα ἡμῖν δὲ 
7 » ΄ Χ » ἈΝ “Ἶ 3 , Ε] Χ 

στρατεύεσθαι οὐ μόνον σχολὴ, ἀλλὰ καὶ ἀναγκη. ἀλλα 
Ὰ » “ », μ᾽ “- ΄ Ν Ν 

μὴν οὐχ ὠσπερ ἄλλα πολλὰ τῶν πολεμικὼν χαλεπὰ μεν, 

ἂν οἵη. Α.(. τὸ πᾶν" τὰ πάντα Ἀ. γενέσθαι περσῶν σ. ἴσως ΟἸΠ. 
Ατία τῆρτν, ἄρ᾽ οὖν Ἰὰ. ἂν Α.α., αὐτὰ ἀβαθμμν }απρθηΐθδ. ὑμῖν Α.α. 

, 

ὑπάρξει ἃ. 5.ν.γ. οανοὰν ΕΣ. ἀνα: ἔρυμα Α.Ε. τ. χρῷ- 
μεθ᾽ ἂν] κρέμεῆς Α.α. 
ΤῚ. πότεροι] πότερα Α.Ε. ΠΟΥΤ. 8. ΥΟΥ 

δράσιν] ἀνδράσι Δ. α., ααϊ οπι. οὔτε ἐ ὩΣ πϑν αφ α. τηρ΄ Γ΄. 

το. δὴ] δεῖ 1, Ἐς «1. οὐθὲν οἵ τηοχ οὐθεὶς Α. 
ἄνδρες οἱ ἄνδρες Α. 12. ἀν- 

τῦπάεδ τοῖς 
μὲν γὰρ γεωργίαι Α. καὶ τοῦτο ΚΗ. τοῦτο . 

9. ὅσα δεῖ ἵπποις ἔχουσι χρῆσθαι] 
Τιοῖῦ Θαπογαμη ΘΟρτη 6558 1ζὰ ΟΠ ηὶ- 
θα5. Το θιι5. Ἰηϑίγαοίοτιιπ) π᾿ Ορογίθαΐ 
4αϊθιι8. 415. ᾧὉ] ν δ]. 

12. ἡμῖν δὲ στρατεύεσθαι οὐ μόνον 
σχολὴ] 1016] ἀο θεαί ἡμῖν ἀσχολίαν τι 
παρέχει οἴ Ἰηοχ 8.18, ἱππικὴ χαλεπή 
ἐστιν. ὥρα τηυίαϊδο 51 11}ΠΠ|6 7 βίσαο- 
ἴπγδο ΘΧΘΙΏΡΪἃ δαηΐ ΑρΈ811. ΤΩ Ὁ 
Ταῦτα γὰρ οὐχ ὥσπερ εἰ θησαυρῷ, τις 
ἐντύχοι, πλουσιώτερος μὲν ἂν εἴη---ὁ δὲ 

καρτερίᾳ “πρωτεύων οὗτος ἔμοιγε δοκεῖ 
δικαίως ἀνὴρ ἀγαθὸς παντελῶς ἂν νομί- 
ζεσθαι. Αγυοα ἀϊοσοπάπτηῃ [πογαΐ ταῦτα 
γὰρ---ἀνδρὸς παντελῶς ἀγαθοῦ ἔργα μοι 
δοκεῖ εἶναι. 1)6 Ο βοιρα!. 4,.6: Καὶ 
γὰρ οὐδ᾽ ὥσπερ ὅταν πολλοὶ χαλκοτύ- 
ποι γένωνται---καταλύονται οἱ χαλκοτύ- 
ποι---ἀργυρῖτις δὲ ὅσῳ ἂν πλείων ̓ Φαί- 

: “ἀἰρέξες ,Τοσούτῳ πλείονες ἐπὶ τὸ ἔργον 

τοῦτο ἔρχ ονται. 
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, Οὐ λοῦ, ΩΝ ΣΝ Νὰ ἀλλο. 
χρήσιμα δέ' ἱππικὴ δὲ οὐκ ἐν ὁδῷ μὲν ἡδίων ἢ αὐτοῖν τοῖν 
ποδοῖν πορεύεσθαι; ἐν δὲ σπουδῇ οὐχ ἡδὺ ταχὺ μὲν φίλῳ 
παραγενέσθαι, εἰ δέοι, ταχὺ δὲ, εἴτε ἄνδρα εἴτε θῆρα δέοι 
διώκεσθαι, καταλαβεῖν ; ἐκεῖνο δὲ οὐχὶ εὐπετὲς τὸ ὅ τι ἂν 
δέῃ ὅπλον φέρειν τὸν ἵππον τοῦτο συμφέρειν ; οὔκουν 

τιάταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ φέρειν. ὅ γε μὴν μάλιστ᾽ ἄν 
τις φοβηθείη, μὴ εἰ δεήσει ἐφ᾽ ἵππου κινδυνεύειν ἡμᾶς πρό- 
τερον πρὶν ἀκριβοῦν τὸ ἔργον τοῦτο, κἄπειτα μήτε πεζοὶ 
ἔτι ὦμεν μήτε πω ἱππεῖς ἱκανοὶ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο ἀμήχα- 
νον" ὅπου γὰρ ἂν βουλώμεθα, ἐξέσται ἡμῖν πεζοῖς εὐθὺς 
μάχεσθαι: οὐδὲν γὰρ τῶν πεζικῶν ἀπομαθησόμεθα ἱπ- 

15 πεύειν μανθάνοντες. . Κῦρος μὲν οὕτως εἶπε: Χρυσάντας [4] 
δὲ συναγορεύων. αὐτῷ ὧδε ἔλεξεν. 

᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔφη, οὕτως ἐπιθυμῶ ἱππεύειν μαθεῖν ὡς 
νομίζω, ἣν ἱππεὺς γένωμαι, ἄνθρωπος πτηνὸς γενέσθαι. 

τό νῦν μὲν γὰρ ἔγωγε ἀγαπῶ ἦν γ᾽ ἐξ ἴσου τῳ θεῖν ὁρμηθεὶς 
ἀνθρώπων μόνον τῇ κεφαλῇ πρόσχω, κἂν θηρίον παρα- 
θέον ἰδὼν δυνασθῶ διατεινάμενος φθάσαι ὥστε ἀκοντίσαι ἢ 
τοξεῦσαι πρὶν πάνυ πρόσω αὐτὸ γενέσθαι" ἢν δ᾽ ἱππεὺς 
γένωμαι, δυνήσομαι μὲν ἄνδρα ἐξ ὄψεως μήκους καθαιρεῖν, 

123. αὐτοῖν] οὑς 5.ν.τ. α. διώκεσθαι] κοντα 8. Υ. σ. τὸν] τὸ δ᾽ 
Α.α. ξυμφέρειν ἃ ΤΑΡΥῚ οὐκοῦν. ταὐτό] τὸ αὐτό Δ. ὃς ἔχειν τε 

. 5.0. Τ΄ τ4. μάλιστ᾽] μάλιστά γε Δ.Ε. μὴ οτὰι. Δ.6. 8. ν. τ΄ 
τὸ ἔργον τοῦτο] τοῦτο ἔργον Α. ., [ογύαϑθ6. ΡΓῸ τοὔργον. οὐθὲν Α. 
15. οὕτω Α. τό. δυνηθῶ (α. ΘΟΥΤ. ΓΤ. δυνήσωμαι ἃ. ΡΥ. μὲν οἴη. 
Απέύο γον, 

12. εὐπετὲς οδ΄ σοτηπηοάπτῃ, σοτη- αἸΐο5 ϑιηΐ ΟΡ ἸΠηΪ, ΘΕ ΙΘΒΙΥῚΒ ΑΥΓ5. ἴθγα 
τη! ἀαίθπη ΡΓΘΘΌΘΗ8: 5ΟΗΝ. 6586. ἱπηρουϊῖοβ, οὐ ν᾽οῖββη. Ηϊπο 

οὐκοῦν ταὐτό γ᾽ ἐστὶν ἔχειν τε καὶ 

φέρειν] Ηος δοαΐθηιιβ νογατη οϑὶ αἱ 
αποα αυ]β Ροτγίες Ἰάθυη Παρθθαῦ Πθοθ886 
510 : δῖα Ποη ἰα ἀσϑηάτπτη ογαὶ ΟΥὙΤῸ 
τ ΔΥΤΩΔ, 51] ΘΟ Ϊΐ65 Πογθηΐ, ῬΘΥ815 ΠΟῚ 
ἀοίαξαγα ἀοτηοηβίγαγεί : αιοά ΤῊΪ ΠΤ 8 
τηθίποθαηξ : 86 ποὺ ροίϊιβ οβίθη- 
ἀθπάστη απδηΐο σΟμητηΟ 115 Θὰ ᾿γοθϑίο 
Βα ὈΙ ΓΙ οββθηΐ. [6606 βθηΐθηῖϊα γτ- 
ΦΟΙΡΙΓᾺΓ ΠΟΙ Γατα οὔκουν ταὐτό γ 
ἐστίν. Ιηἴτἃ 5, 4» 44: Οὐ γὰρ τὸ 
αὐτό ἐστι προσάγειν Τε καὶ παράγειν. 

Ῥεγρείαο διιῖθπι 1ΌΤῚ ναυϊδηῦ 1ΠΈΘΓ 
ταὐτὸ οἷ τὸ αὐτό. 

14. ἀμήχανον] πιο τοὶ ἴδο.}]6. δβί 
τη θυ} ν6] ργονι θυ 5ΟΗΝ. Νοη 
ἴθιηθσθ δαΐθη) πος νεγθίτ ΟὙΤᾺῈΒ : 
ΠΔΠῚ Ῥαββὶπι αἀοοθπί ὨΙβίουιοὶ, σα] ρ6- 

(οπδίδηϊππη «{π|1|Δη. Οταΐ. 1, Ρ. 11; 
Ἰαπιάαί χαρά Ἰηΐθι δα ϊίθβ ΡΑΥΓΟΥ ἃς 
ΡΘαΙίο5 ϑιηϊπουθί, ὉΌῚΪ γ. ΡΑΠΉΘΙΩ. 
ΗΌΤΟΗ. 

15. πτηνὸς) ΠυτΙαΒοι] απ οϑῦ ααοᾶ 
εχ Ρ]αΐομ!β ΠΟΙΡ. Ρ. Ρ. 467 ", ΔΡρο- 
501} ΗυτοΒίΠβοη.: Πτεροῦν χρὴ παιδία 
ὄντα εὐθὺς, ἵν᾽, ἄν τι δέη, πετόμενοι 
ἀποφεύγωσι. “Πῶς λέγεις ; ἔφη. Ἐπὶ 
τοὺς ἵππους, ἢν δ᾽ ἐγὼ, ἀναβιβαστέον 
ὡς νεωτάτους καὶ διδαξομένους ἱππεύειν 
οἷο. ΒΟΉΝ. πτηνὸς 5᾽τΠΠ6Υ Χρη. 
ΗΙρρδτγοῖ. 8,.. ΖΕΌΝ. 

τό. καθαιρεῖν] Εβι σοηβθααὶ εἴ 81- 
Ροίαγο ; ΟΡΡΟὨΙα οηϊπ τῷ ἐξ ἴσου 
ὁρμηθέντι. Οοτηρατα ΑΡτοβΟΗ. δ 4 )- 
ΒΟ γ]υτὴ 2, Ρ. 42. ΞΟΗΝ. 
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δυνήσομαι δὲ θηρία διώκων τὰ μὲν ἐκ χειρὸς παίειν κατα- 
λαμβάνων, τὰ δὲ ἀκοντίζειν ὥσπερ ἑστηκότα: καὶ γὰρ ἐὰν 
ἀμφότερα ταχέα ἢ. ὅμως ἐὰν πλησίον γίγνηται ἀλλήλων, 

17 ὥσπερ τὰ ἑστηκότα ἔσται. ὃ δὲ δὴ μάλιστα δοκῶ ζῷον, 
ἔφη, ἐζηλωκέναι, ἱπποκενταύρους, εἰ ἐγένοντο, ὥστε προ- 
βουλεύεσθαι μὲν ἀνθρώπου φρονήσει, ταῖς δὲ χερσὶ τὸ 
δέον παλαμᾶσθαι, ἵππου δὲ τάχος, ἔχειν. καὶ ἰσχὺν, ὥστε τὸ 
μὲν φεῦγον αἱρεῖν, τὸ ὃ ὑπομένον ἀνατρέπειν, οὐκοῦν 
ταῦτα πάντα καὶ ἐγὼ ἱππεὺς γενόμενος συγκομίζομαι πρὸς 

18 ἐμαυτόν. προνοεῖν μέν γε ἔξω πάντα τῇ ἀνθρωπίνῃ γνώς- 
μῇῃ; ταῖς δὲ χερσὶν ὁπλοφορήσω, διώξομαι δὲ τῷ ἵππῳ, 
τὸν δ᾽ ἐναντίον ἀνατρέψω τῇ τοῦ ἵππου ῥύμῃ; ἀλλονῶ 

19 συμπεφυκὼς δεδήσομαι ὥσπερ οἱ ἱπποκένταυροι" οὐκοῦν 
τοῦτό 76 κρεῖττον. ἢ συμπεφυκέναι. τοὺς μὲν γὰρ ἱππο- 
κενταύρους οἰμαι ἔγωγε πολλοῖς μὲν ἀπορεῖν τῶν ἀνθρώ- 
ποις ηὑρημένων ἀγαθῶν ὅπως δεῖ χρῆσθαι, πολλοῖς δὲ τῶν 

οοἵπποις πεφυκότων ἡδέων πῶς αὐτῶν χρὴ ἀπολαύειν. ἐγὼ 
δὲ ἣν ἱππεύειν μάθω, ὅταν μὲν ἐπὶ τοῦ ἵππου γένωμαι, τὰ 
τοῦ ἱπποκενταύρου δήπουθεν διαπράξομαι: ὅταν δὲ κατα- 
βῶ, δειπνήσω καὶ ἀμφιέσομαι καὶ καθευδήσω ὥσπερ οἱ 
ἄλλοι ἄνθρωποι: ὥστε τί ἄλλο ἢ διαιρετὸς ἱ ἱπποκένταυρος 

21 καὶ πάλιν σύνθετος γίγνομαι ; τὸς πε δ, ἔφη: καὶ τοῖσδε 
πλεονεκτήσω τοῦ ἱπποκενταύρου᾽ ὁ μὲν γὰρ δυοῖν ὀφθαλ- 
μοῖν προεωρᾶτο καὶ δυοῖν ὦτοιν ἤκουεν" ἐγὼ δὲ τέτ- 
ταρσι μὲν ὀφθαλμοῖς τεκμαροῦμαι, τέτταρσι δὲ ὠσὶν 

ἐὰν] ἂν Δ. α. ἐὰν] δ᾽ 

γίγνηται) γίνεται Α. α. 

ἁ ΑἸά, δὲ Α.α. ΨΔυπί. πλησίον] πλησία ΑΟ. 
ἔσται οτη. Α.(. πηρ΄. ΓΤ. 17. ὃ] ᾧ . Οδη,. 

δοκῶ ἔφη [). τη. ζῶν Δ. α. ΘΟΥΤ. τηρ’. Τ. ζώων , πη. ὄρειν Α. 
ταῦτα πάντα καὶ ἐγὼ (ὰ. πάντα καὶ ἐγὼ ταῦτα Α. πάντα κἀγὼ ταῦτα 1). εἴη. 
18. διώξομαι δὲ] δὲ οτῃ. (. δ ΊΘεα. Αἰ ἰα ΒΌ Ὸ ἐναντίον Β. 5.ν.1. ἀν- 
τίον Α. (α. ῥύμῃ Β. πηρ. τ. ῥώμῃ Α.α. δήποθεν ἃ. ΡΥ. [ΔΌΠ] εὑρημένων. 
21. τέτταρσιν Εἷ μὲν οτῃη. Α.Ε. 85. ν.γΥ. τεκμηροῦμαι Δα. τέτταρσι] 
τέτρασι Δ.α. ΡΥ. τέσσαρσι οο1Υ7. ὠσὶν αἰσθ. οἱ ὠσὶν ἀκούοντα .(α. ὠσὶ προ- 

17. ἱπποκενταύρους] Ηξοο νε] 5. 22 
ῬΈΒΡΙΟΘΓΘ νἹἀοίαν πιβύαιἢ. Οριβο. Ρ. 
ἘΡΊΟΥ Ὲ 

ἐγένοντο ὥστε σοπ]πηροηάα, τι 510 
Ἰ.. 4. ἐγένοντο τοιοῦτοι ὥστε. 

οὐκοῦν---πάντα ] ΠΟ ΔροΘοβιη 56η- 
ὑθητιςο τούτι5 σοηΠ] πϑηΐ ; ᾿ἴα [6 πι, 
ααρ Πουὶ βο]οῦ ροβῦ ἸοηρΊοσοα ρᾶ- 
ΤΟῊΠΘ51η, νου 1Πἰδ]ὺ ΠῸΠ δοσαχαίθ 
Γοβροηαοδηΐ. 5ΟΗΝ, 

18. ῥύμῃ. Ομ, ἢ, τ΄ τ΄ 
19. πολλοῖς δὲ] Ηος ροπίξ! νοὶ 

Ρτορίου χρῆσθαι, ηποά ἴῃ πιθηΐα Πᾶθ6- 
Ὀαΐ, 564 ἴῃ αὐτῶν---ἀπολαύειν ταυΐζαν]ξ, 
γ6] ρυορίοι. ἀπορεῖν, απο απ οϑὲ 
βίπροτο δα Δ] 014, ἀαῦνο 1πηρΊΓ, 

21. διοῖν ὀφθαλμοῖν---αἰσθήσομαι 
ΘἸΤΩ1]6 πὶ Ρ] ΑΓ ΟὮ] Ἰοσπὶ Αγδΐ. ς. 25 
οοητα} 1 (ὑοταθ5, Ὁ] προαισθάνεται. 
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3 7 Ἂ ΄ ἈΝ ὅτ 3 ΄, 
αἰσθήσομαι: πολλὰ γάρ φασι καὶ ἵππον ἀνθρώπου 

- - “- ΄- ᾿ .. “ 

τοῖς ὀφθαλμοῖς προορῶντα δηλοῦν, πολλὰ δὲ τοῖς ὠσὶν 
, 7] ἈΠ Ἃ ᾿ χὰ ΄ ἴω 

ἀκούοντα σημαίνειν. ἐμὲ μὲν οὖν, ἔφη, γράφε τῶν 
Υ̓ Η͂ ᾿ ᾿ ἐπ -- 7 

ἱππεύειν ὑπερεπιθυμούντων. Νὴ τὸν Δί᾽, ἔφασαν οἱ ἄλλοι [5] 
Ἂ . ε σ΄ 5 7 Ἃ [2 ΄- ᾽ 7ὔ 

2, πάντες, καὶ ἡμᾶς γε. ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος λέγει, Τί 
3 ἊΨ 3 Ν ὃ 6 »κῳ ὃ “ ΄σι ΕῚ ἣς 7 δ, Ὑὰ 

οὖν, ἐφη, ἐπεὶ σῴφὸ ρα ἡμῖν δοκεί, ταῦτα, εἰ καὶ νόμον ἡμίν 
αὐτοῖς “ποιησαίμεθα αἰσχρὸν εἶναι, οἷς ἂν ἵππους ἐγὼ πο- 
ρίσω, ἣν τις φανῇ πεζῇ ἡμῶν πορευόμενος, ἤν τε πολλὴν 

ἣν τε ὀλίγην ὁδὸν δέῃ διελθεῖν; ἵνα καὶ παντάπασιν ἵππο- 
“ Εν ἐν 7 ,, 5 ἃ ἰν 

23 κενταύρους ἡμᾶς οἴωνται οἱ ἄνθρωποι εἶναι. ὁ μὲν οὕτως 
Ὰ Ζ 7 Ψ » , “ 

ἐπήρετο, οἱ δὲ πάντες συνηνεσαν᾽ ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν ἐξ 
“-“ Ἃ Ἂ “ὉΟ ἴω ἴω 

ἐκείνου χρῶνται Ἰ]έρσαι οὕτω, καὶ οὐδεὶς ἂν τῶν καλῶν 
5 “- ΒΝ 3 , “- 3 “ 5 ἢ : ἃ 

κἀγαθῶν ἑκὼν ὀφθείη Περσῶν οὐδαμῇ πεζὸς ἰών. οἱ μὲν 
κι ᾿ - ΄ 3 

δὴ ἐν τούτοις τοῖς λόγοις ἦσαν. 

Κεφ. Δ. 
φ 7 9 »"» Α͂ ε ᾽’ 5 ᾿ φ ᾿ 

Ηνίκα δ᾽ ἔξω μέσου ἡμέρας ἐγένετο, προσήλαυνον μὲν 
΄σ. ΄“- 6 ’ὔ’ “ὕ 

οἱ Μῆδοι ἱππεῖς καὶ Ὕρκανιοι, ἵππους τε ἄγοντες αἰχμα- 
΄ κι το 'κὶ πεν ν . Ὁ , » 

λώτους καὶ ἄνδρας" ὅσοι γὰρ τὰ ὅπλα παρεδίδοσαν, οὐ 
Ἔ Ἁ ’ ΄“ ΄ 

2 κατέκανον᾽" ἐπεὶ δὲ προσήλασαν, πρῶτον μὲν αὐτῶν ἐπυν- 
τα “- “- τω ΄- Ἁ ΄“; Ὁ 

θάνετο ὁ ἵζῦρος εἰ σωθεῖεν πάντες αὐτῷ" ἐπεὶ δὲ τοῦτ᾽ 
3 3 Υ͂ 5 4 ἘΞ. ς Ἁ - ἰχ 

ἔφασαν, ἐκ τούτου ἠρώτα τί ἔπραξαν. οἱ δὲ διηγοῦντο ἃ 
7 ᾿, Ψ ἐᾷ Ἁ 

4τ᾽ ἐποίησαν καὶ ὡς ἀνδρείως ἕκαστα ἐμεγαληγοόρουν. ὁ δὲ 

ἔφασαν] ἔφησαν Δ.Ε. αισθήσομαι εἰ ὠσὶ προακούοντα οοίθ!. οὖν οἵη. ἃ. 
ποιησαίμεθα) πορισαί- 22. εἰ] ἦ Δ.α νόμον] μόνον Α.Οὦ. ὁοττ. 5... Τ᾿ 

μεθα ἃ. 58.γν.Υ. οἷ ομῃ. Α. Ι. μέσον α. ἡμέρα Α.ὦ. ἐγίνετο Α.Ο. 
κατέκανον ͵  κατέκαιον Α. κατέκαινον Β.-α. ΟΟΟΥΓΟΧΙῚ ἰῃ 64. ἃ. 1824. 2. σὼω- 
θεῖεν πάντες] σῶοι οἱ πάντες εἶεν Ε΄. ΗΠ, σῶοι πάντες εἶεν «πη. αὐτῷ ] αὐ- 
τῶν Δα. 

22. αἰσχρὸν] Οοπῇ, 8, 8, το. Επὺ- 
βίαι. Ορυβο. Ρ- 210,1: Οὐκ ἀπαξιῶν 
τὸ πεζὸν κατὰ τὸ πάλαι Περσικὸν ὑψη- 
λόφρον, οἷς ἤρεσε νομοθετῆσαι δίχα 
τοῦ κατ᾽ οἰκίαν περιπάτου λοιπὴν πο- 
ρείαν ἐφ᾽ ἵππου τίθεσθαι. [) 6 τερθ 
Ἠογδο] 165 (ὐατπηξοιιδ δρια ΑἴΠρη. 12, 
εὐτι4 (: Πεζὸς οὐδέποτε ἑωράθη ἔξω 
τὰν βασιλείων. 

22. χρῶνται] ὅ1ς 50] τὴ ροΒιτα 
γορθυτη 1Π]αδίγαν! Ηοιπαοτῇ. δα Ρ]6- 
ἴοῃ. ΟΡ βῦ, Ρ. 274. ΞΟΗΝ, 

οὐδεὶς ἂν---ὀφθείη Περσῶν οὐδαμῇ 
πεζὸς ἰών] ““ ΟἾοδῦ 66 41ὶ 856 Ῥγαθατιιθ 

ἰουί-ἃ-ἴαϊ Δ] ατ τι]. Τοῦ [6 τηοπθ 
γᾶ ὰ ΟΠΘγΔ!, ̓ Ἰαβαααὰχ σεπβ ἀθ Ὀοαί]- 
α6.᾿ Οδαγάϊη γοψαφοβ οῃ έεῦϑο, 
νΟ]. 5, Ρ. 264 εα. [μΔηρ]δ5. Οὐοπῇ. 14. 
Ῥ. 427, Κογ Ῥοτίεν Τγανοίβ ἴῃ, (ἀϑογσία, 
Ρογϑβῖα Θἴο. γΟ].1, Ρ. 201. 

πὸ μέσου ἡμέρας] ΤΉ τα οΣ- 
Ἡνίκα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ. νυκτῶν. ΑμΔ0. τς 
δον. Ναὶ ἤδη τε ἢν μέσον ἡμέρας. 
7, 3, 44: Ἡνίκα ἦν μέσον ἡμέρας. 
ΘΠ 

2. σωθεῖεν) Ν᾽ αὐϊϑίαξεβ ΠΡΟ τη ΟΠ - 
βαΐαδ νἱ ἀουὶ ὃχ Βουρίατα σῷ εἶεν αἰχὶ 
ῥΥδοῖ. δα ΑΠΔΌ. ὑ. ἴχ. 
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,ὔ ,ὔ .«Ὡ͵΄] ὑν ἃ 3 7 4 32) ᾿ 

διηκουέ τε ἡδέως πάντων ἃ ἐβούλοντο λέγειν, ἔπειτα δὲ 
δι 5 αὖ » Χ ἰγ ᾽ Ν ἈΝ “ ,ὔ 5, 

καὶ ἔπηνεσεν αὐτοὺς οὕτως" ᾿Αλλὰ καὶ δῆλοί τοι, ἐφὴη; 
3 Δ Ὁ Ε 3 Ν 3. ὥποα , ᾿ ,, ΄ 

ἐστὲ ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐγένεσθε: καὶ γὰρ μείζους φαί- 
μν “4 ᾿ 7 Ἃ , 3 “ » ᾿ 

4 νεσθε καὶ καλλίους καὶ γοργότεροι ἢ πρόσθεν ἰδεῖν. ἐκ δὲ 
ῇ Ζ δ᾽ ΄- ς , Ν “4 

τούτου ἐπυνθάνετο ἤδη αὐτῶν καὶ ὁπόσην ὁδὸν διήλασαν 
Ἂς 5 ἧς “ «ε [4 « βιΣ “ Ν Χ ᾽ν 

καὶ εἰ οἰκοῖτο ἢ χώρα. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι καὶ πολλὴν διελά- 
΄“ ΄ Ἄ 3 "9 κ'ὶ ΄-“ 

σειαν καὶ πᾶσα οἰκοῖτο καὶ μεστὴ εἴη οἰῶν καὶ αἰγῶν καὶ 
“ δ, νοῦν κ 7 Ἢ ΄ » π “ 

5 βοῶν καὶ ἵππων καὶ σίτου καὶ πάντων ἀγαθῶν. δΔΔυοῖν [2] 
δ ,, ΄ὕ Ἐὰν Ε) “ 
ἂν, ἐφη, ἐπιμελητέον ἡμῖν εἴη, ὅπως τε κρείττους ἐσόμεθα 

- αν Γ “ Ὁ “ 4 Ἁ 

τῶν αὐτὰ ἐχόντων καὶ ὅπως οὗτοι μενοῦσιν" οἰκουμένη μὲν 
γὰρ χώρα πολλοῦ ἄξιον κτῆμα" ἐρήμη δ᾽ “ἀνθρώπων οὖσα 

6 ἐρήμη καὶ τῶν ἀγαθῶν γίγνεται. τοὺς μὲν οὖν ἀμυνομέ- 
γψοὺς, ἔφη, οἶδα ὅτι κατεκάνετε, ὀρθῶς ποιοῦντες" τοῦτο 

ἃ ᾿ Χ Ἁ Ἁ ΄ 

γὰρ μάλιστα σώζει τὴν νίκην. τοὺς δὲ παραδιδόντας 
᾽7ὔ 7 ἋΟ ᾽ “9 Ἄ, ᾽ὔ 

αἰχμαλώτους ἠγάγετε' οὺὑς εἰ ἀφείημεν, τοῦτ᾽ αὐτὸ συμ- 
Ἃ - 7 “ “ ᾿ Ν ἴω 

, φορον ἂν, ὡς ἐγὼ φημι, ποιήσαιμεν. πρῶτον μὲν γὰρ νῦν 
» “Ὁ 4 “.6ὺἈἉ} ’ὔ «ς ΄- 7 ’, 3 

οὐκ ἂν φυλάττεσθαι οὐδὲ φυλάττειν ἡμᾶς τούτους δέοι, οὐδ᾽ 
3 ΄σ΄ 7 Ἀ “ 7 ΄΄ 

αὖ σιτοποιεῖν τούτοις" οὐ γὰρ λιμῷ γε δήπου κατακανοῦ- 
μεν αὐτούς" ἔπειτα δὲ τούτους ἀφέντες πλείοσιν αἰχμαλώ- 

ὃ τοις χρησόμεθα. ἣν γὰρ κρατῶμεν τῆς χώρας, πάντες ἡμῖν 
οἱ ἐν αὐτῇ οἰκοῦντες αἰχμάλωτοι ἔσονται μᾶλλον δὲ τού- 

΄- "» ͵ Ν » 7, ΄“- ΄ γ᾽, Ν 

τους ζῶντας ἰδόντες καὶ ἀφεθέντας μενοῦσιν οἱ ἄλλοι καὶ 
΄ 7 ΄“- ἊἋὃ “4 Ἁ ν᾽ Φ 

πείθεσθαι αἱρήσονται μᾶλλον ἢ μάχεσθαι. ἐγὼ μὲν οὖν 
ἰ ΄ “᾽, δ΄ τ ἂψ ᾿ ε Ἁ 

οοὕτω γιγνώσκω" εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἀμεινον, λεγέτω. οἱ δὲ 

4. διήκουέ τε ϑομηριάογιβ. διήκουε (οἱ πάντα ἡ. ὅσα ἐβ.) {πιηΐ. διηκούετο Α.Ε. 
ἠβούλοντο Α.(Ὁ. τοι] τε Α. 4. οἰκεῖτο ἃ. ΡΥ.» υἱ νἹ ἀθίαγ, αὶ οἷῃ 
ΓΒ. οἱ 11. τ Ἐν τ, οἰκοῖτο] ἡ χώρα δΔ44. (ἃ. τηρ΄ ΤΥ. οἰῶν] ὑῶν Α.α. 
Ἐν ΜῈ κπς 8. ν. Χ: πολλοῦ] πολὺ Α.α. 6. ἀμυνομένους υυ ἴῃ 1785. ἃ. 
κατεκάνετε] κατεκαίνετε Α.α. ΟΟὝΟΥΓΟΧῚ ἴῃ 66.- ἃ. 1824. ξύμφορον α. 
η. αὖ (ὐαϑἴα]1ο. [40 1Ἱ ἄν. γὰρ] γὰρ δὴ Α.α. κατακανοῦμεν Ζροιηἶ85. 
κατακαινοῦμεν Δ.α. 8, οὖν οἴῃ. Δ. ἄλλο---ἄμεινον (.Ε.ἘΝΉ. ἀλλά--- 
ἀμείνονα ἃ. ἄλλος---ἀμείνονα ἃ. 

φυλάττειν] 3. διήκουε] Μιάοίυγ διήκουέ τε [τ- ᾿. ἀμμρ τυ. - οὐδὲ 
1886, αΠποα ταυπΐδυιιηΐ, 6] πῃ Δ]ΘΓῸ 
ΤΩΘΙΠΌΤΟ καὶ ΘΧ ΠΊΟΤΘ ΠΟῚ 5661], 564 
δὲ νΙάοθαπί, 5ΟΗΝ. 
ἐάρεν , δ τὶ 5» 2, 36. 

. Δυοῖν ἂν] ὅ΄᾽ι ὥρα ἂν εἴη 51η6 οὖν, 
ἪΡ Ὁ ἈΠῚ. ἡ» τὸ. ΘΘΌΕΙΝ, νι. 86, 
Ἐν 28. 

6. παραδιδόντας] τὰ ὅπλα οΧ 5.1. 
τοροῦταν. Νά αιοα Ρ]αΐο αἰχιί 
ῬΠοοᾶγο μ. 250 1. ἡδονῇ παραδοὺς στη 
ΠοΟ ἸΟΟῸ σΟΥΏΡΟΙΙ ΠΟη Ροΐοϑί, 

(οηΐ. 4: 2, 40. ΖΕΌΝ. 
8. εἰ δ᾽ ἄλλο τις ὁρᾷ ἄμεινον) Μα]8 

ΡΙοσααθ ἄλλος οἱ ἀμείνονα, αι 46 
ἴοτιηα αἰχὶ δα ἥΐερῃ. 168. ν. ᾿Αμεί- 
νων. ΑΔ}. 3, 2, 37: Εἰ μὲν οὖν ἀλ- 
λος τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω, νο- 
γἰβδίτηθ Μαυγοίαβ ἄλλο τις, πὶ “8: Εἰ 
δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἴ900] 
Υ. δῃποῖ. [ηΐτα 6, 2, 320 : Εἰ δέ τίς τι 
καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ. 
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΄ ’ὔ “ν᾿ σι ΦΨ Ἁ ε ΄-΄ 

ἀκούσαντες συνήνουν ταῦτα ποιεῖν. οὕτω δὴ ὁ Ἰκῦρος κα- [3] 
ἰὰ δ 9 ΄ ΄ ἈΠ ὃ ᾿, ο 

1Ο λέσας τους αἰχμαλώτους λέγει τοιάδε" ᾿Ανὸρες, ἐῴη, νῦν 
τε ὅτι ἐπείθεσθε τὰς ψυχὰς περιεποιήσασθε, τοῦ τε λοι- 

5».ϑ ἡ 

ποῦ, ἢν οὕτω ποιῆτε, οὐδ᾽ ὁτιοῦν κακὸν ἔσται ὑμῖν ἀλλ᾽ ἢ 
οὐχ ὁ αὐτὸς ἄρξει ὑμῶν ὅσπερ καὶ πρότερον" οἰκήσετε δὲ 
τὰς αὐτὰς οἰκίας καὶ χώραν τὴν αὐτὴν ἐργάσεσθε καὶ ὰπ 
ναιξὶ ταῖς αὐταῖς συνοικήσετε καὶ παίδων τῶν ὑμετέρων 
2, «“ “- Γὰδ τοι ,ὔ » ω Ἀν ἣν. »» 

ἄρξετε ὥσπερ νῦν: ἡμῖν μέντοι οὐ μαχεῖσθε οὐδὲ ἄλλῳ 
, δ νὰ ὃ. 5» ΕΝ » χω ς ΄- ΘΕῸΝ ε ΄- 

ττ οὐδενί ἡνίκα δ᾽ ἀν τις ὑμᾶς ἀδικῇ, ἡμεῖς ὕπερ ὑμῶν μα- 
χούμεθα: ὅπως δὲ μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ μηδεὶς ὑ ὑμῖν στρατεύειν, 

τὰ ὅπλα “πρὸς ἡμᾶς κομίσατε" καὶ τοῖς μὲν κομίζουσιν 
ἔσται εἰρήνη καὶ ἃ λέγομεν ἀδόλως" ὁπόσοι δ᾽ ἂν τὰ πο- 

Ν Ἃ 5 ᾽ὔ “ 5ενΝ , « ΄- Ν δὴ 

λεμικὰ μὴ ἀποφέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους ἡμεῖς καὶ δὴ 
[1 δ ᾿ς ε ΄σ “λ « ξ σ΄ 3 “. “. 

12 στρατευσόμεθα. ἂν δέ τις ὑμῶν καὶ ἰὼν ὡς ἡμᾶς εὐνοϊκῶς 
Ἕ ὧν 7 σι [ ΄σ « 

καὶ πράττων τι καὶ διδάσκων φαίνηται, τοῦτον ἡμεῖς ὡς 
εὐεργέτην καὶ φίλον, οὐχ ὡς δοῦλον περιέψομεν. ταῦτα 

13 οὖν, ἔφη, αὐτοί τε ἴστε καὶ τοῖς ἄλλοις διαγγέλλετε. ἣν δ᾽ 
ἄρα, ἔφη, ὑμῶν βουλομένων ταῦτα μὴ πείθωνταί τινες, 

Ἂ « ΄ 32 Ψ ἴω » ᾿ Χ « ΄σ ε 3 

ἐπὶ τούτους ἡμᾶς ἄγετε, ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων, μὴ ὑμεῖς ὑπ 
5 7] 9 Ε νΝ δ “- 5 ε δ᾽ ἤς 

ἐκείνων ἄρχησθε. ὁ μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπεν᾽ οἱ δὲ προσεκύνουν 
Ὰ, ς ΄σ΄ ἴω 7 

τε καὶ ὑπισχνοῦντο ταῦτα ποιήσειν. 

ΚΕΦ. Ἐ. 
“ 7 “. Ψ "4 Α ΠΩ 

᾿Ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ᾧχοντο, ὁ Κῦρος εἶπεν, Ὥρα δὴ, ὦ 
ε ΄σο κ » 7 σ΄. ΄σι ἴω 7 

Μηδοι καὶ Δρμένιοι, δειπνεῖν πᾶσιν ἡμῖν: παρεσκεύασται 

1Ο. τοῦ τε] τε οτη. Α. 8.ν. (. τ. ὥσπερ (α. Ζοπδγαβ᾽ Ρ. 152 Ὁ. ἐργά- 
ζεσθε Α. οὐδενὶ] οπῃ. ἃ.α. 11. ἀδικῇ} ἢ ἴῃ 11|. οὐ τὰαβ. α. ὅπως δὲ 
μηδ᾽ ἐπαγγέλλῃ] ὡς δ᾽ πο γελθῇ Α.α. 
ἀποφέρωσιν] ὁ ἄνα 85.Ν.Υ. 
ἴστε] ἴετε Α. 12. ἡμῶν Ε. 
1. ἡμῖν] ὑμῖν Α«Ὁ. 

κακὸν] ΖΟΠΆΓΔΒ καινὸν ἔσται ἸθρΊ586 
νἹαθίατ : Ἕν γάρ τι καινὸν ἔσται ὗμῖν, 
πάντες αὐτῶν---τί ἔπραξαν---ἅ τ᾽ ἐποίη- 
σαν. ΗΝ. 

11. ἃ λέγομεν] ὐϑο ῬΤΟΙΠ ΕΠ 8. 
ΖΕΌΝ 

15. ὅπως ὑμεῖς ἐκείνων) [η{6]]1ρ6η- 
στη 6Χ Βθα θη) ρᾶββῖνο δοίν τη ἄρ- 
χητε, αὖ ν]ΟἸ551ΠῚ ῬαβΒ γα ΘΧ δΟῖνΟ 
ἴῃ Ἰοοὶβ ᾿ΓΠΜΟΥ ἀ1Ἃ15Β. αὰο5. σοηΐεγαπί 

ἔστιν Α΄. ΟΟΥΥ. (αὐ. ΡΤ.» ΘΟΥΤ. Β. ν. Τ- 
12. περιέψομεν (ῦ. περιόψοιμεν Δ Ο. 

ὑμεῖς ἐκείνων] ὑ ἴῃ 110. εὖ τὰϑ. ἃ. 
ἘΠ Σ χρῆν Αςσὸ ρυ. 

ἸπίουΡυθίθβ 2, 11: ᾿Αξιοῦσιν ἐπιόντες 
τὴν τῶν πέλας δηοῦν μᾶλλον ἢ τὴν 
ἑαυτῶν ὁρᾶν" 6, 70: Ὅταν ὑπ᾽ ἄλλων 
καὶ μὴ αὐτοὶ ὥσπερ νῦν τοὺς πέλας ἀδι- 
κῶσιν. 

προσεκύνουν] τη] ρῥτοουτηθθηΐθβ 
ΤηΟΥ6 Ῥθυβῖοο, (ἀΘ 480 Ἠογοαοί. 1, 124; 
Αββοῆ. Ρογβ. 588, Φ αη. Κ΄. Η. ᾿, 21 
οὐ 4. ΗΠΤΟΗ. 
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Ἂν. ὦ “ 5 7 «ε «ε ΄σ ᾽7 ’, δ΄ ἂν 

δὲ ὑμῖν τἀπιτήδεια ὡς ἡμεῖς βέλτιστα ἐδυνάμεθα. ἀλλ᾽ ἴτε 
Ν ὦ ΄“ ᾿ 4 ΄ Ψ Ν ΄ « 

καὶ ἡμῖν πέμπετε τοῦ πεποιημένου σίτου τὸν ἥμισυν" ἱκα- 
νὸς δὲ ἀμφοτέροις πεποίηται" ὄψον δὲ μὴ πέμπετε μηδὲ 
πιεῖν" ἱκανὰ γὰρ ἔχομεν παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς παρεσκευασμένα. 

“ καὶ ὑμεῖς δὲ, ὦ Ὕρκανιοι, ἔφη, διάγετε αὐτοὺς ἐπὶ τὰς 
᾿ Χ Ν ὕ 5 Ν , ΄ 

σκηνᾶς, τοὺς μὲν ἄρχοντας ἐπὶ τὰς μεγίστας, γιγνώσκετε 
δὲ Ν δ᾽ “΄ ς Ἂν Ν ΄- Ἂ ΕΣ ἐν 5 κ 

ε, τοὺς ὃ ἄλλους ὡς ἂν δοκῇ κάλλιστα ἐχειν᾽ καὶ αὐτοὶ 
Ν ὃ ἦν σ“ σ Ἐν οὶ Χ Ν ες: ἃ 5, δὲ δειπνεῖτε ὅπουπερ ἥδιστον ὑμῖν: σῷ μὲν γὰρ ὑμῖν καὶ 
ἜΝ ε ἿΝ ͵  7 " τ ᾿ ᾿ ; Ρ̓ ΕΣ 
ἀκέραιοι αἱ σκηναί: παρεσκεύασται δὲ καὶ ἐνθάδε ὠσπερ 

Ν Α Ν - Δ 8. » , “ ᾿ Ἂ 2 
3 καὶ τούτοις. καὶ τοῦτο δὲ ἴστε ἀμφότεροι ὅτι τὰ μὲν ἔξω 

ς ΄ι Ἑ ΄΄ Υ̓͂ ἥ, 3 » ΄“- ΄σ΄ 3 Ν 

ὑμῖν ἡμεῖς νυκτοφυλακήσομεν, τὰ δ᾽ ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ 
« ΄“- ᾿ “ 5 « Ν “ “ 

ὁρᾶτε καὶ τὰ ὅπλα εὖ τίθεσθε: οἱ γὰρ ἐν ταῖς σκηναῖς 
37) , «ς - ς Χ Ἄ “ . ’ 

4 οὔπω φίλοι ἡμῖν. οἱ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ οἱ ἀμφὶ Τιχρανὴν [3] 
᾽ » 3 κ , ε Ψὰ ͵ 
ἐλοῦντο, καὶ, ἣν γὰρ παρεσκευασμένα, ἱμάτια μεταλαβὸν- 

ἐς , ΜΟς “- ἐπ 7 

τες ἐδείπνουν" καὶ οἱ ἵπποι αὐτοῖς εἶχον τἀπιτήδεια" καὶ 
ω Πὰν “ Χ «ε , 

τοῖς Ἱ]έρσαις δὲ ἔπεμπον τῶν ἄρτων τοὺς ἡμίσεις" 

ΤΑΡΥῚ τὰ ἐπιτήδεια. 
΄ ’ὔ 

πεποιημένου] πεπονημένου Ἀ.α. 

αἷἿ καὶ αἱ Α.Ὁ. ργ. μὲν ΒΟ. Υ. τὸ ὦ, 
τηρ. τ. Β. ΡὨΠΘΙρμ 5, οοά. Βγοαθὶ. 
οὐυτω. 

ρτι. Οὐοττοχι ΡΟρρο. 

1. πεποιημένου---πεποίηται] Κ΄. δὰ 
9; Ἐς ἢ: 

ὀψον---πιεῖν) Υ΄. 5.4. 
2. σῶαι ΌΤΙ οὐ Ζοπᾶγαβ. ΟῚ ΌΘη- 

ἄστη 6886 σῷ αἰἸοίαπι ρῥτοῦῖ. δα Απαδῦ. 
γρχιν ὦ 

4. ἀμφότεροι] Μέρα! οἰπὶ ΑΥΠΊΘΏ118, 
τὶ 8.1, εἰ Ηγχοδηὶ. 

εὖ τίθεσθε] {70 ἴῃ ῥτοτηρία 5ἰηῖ. Υ. 
ΘΟΠηΘΙογ. πᾶ. Απᾶῦ. ν. Τιθέναι, Ῥ. 
464, », οα. Οχοη. Ηοηι. 1]. Β, 381: 
Εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα 
θέσθω, εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω 
ὠκυπόδεσσιν, οοηΐοντ. ΖΕῸΝ 

4. ἐλοῦντο] [᾿πβοῖ]ὰ Ἡθναν ἴα Ὁ. 
᾿τγορϑὶῦ ἐλούοντο, αιιο ἃ ΧΟΠΟΡΠΟΗΪΘ 
ΟΙΊΏΪΠΟ διηονθηάθτη ἀοοος ΡΏΓΥ ΠΙΟἾ18: 
Λούομαι. ἐλουόμην ἐλούοντο ἀδόκιμά 
ἐστιν. εἰ δὲ δόκιμα βούλει αὐτὰ ποιῆ- 
σαι, τὸ ε καὶ τὸ ο ἀφαίρει, καὶ λέγε 

λοῦμαι, ἐλούμην, ἐλοῦντο. οὕτω γὰρ οἱ 
ἀρχαῖοι λέγουσιν. συ ἈΒΕΙΡΌ]ΑΓΓ 
ἽΠοΙηᾶΒ: Λοῦμαι πάντες οἱ ᾿Αττικοί. 
ΠΌΤΟΗ. ΝΟ ὙΌΣ, ἜδΩ: 1.) 3, ΕΝ οὖ 
δα “Π 65. ϑίθρῃ. 

οὗτοι Α.Ὁ. 
4. ἐλοῦντο] ἐλούοντο Α.α. 

ὄψον 

βέλτιστα) ὦ βέλτιστοι Α.α. Ζομαγαβ ΡΒ. 158 Αι 
πιεῖν] ποιεῖν (. ῬΓ. 

ασμένα] ἃ ἱκανὸν---παρεσκευασμένον Α.α. 
ἱκανὰ---παρεσκευ- 

2. διαγάγετε Δ. ΖομδΓδΒ Ρ. 158 Δ. 
εὖ τίθεσθε Α. ἐν 8. ν. τ. α. οὔπω 

οὔτοι ΒΒ. ΘΟΥΤ., ΡΓ. [οΥΐαβ86 
καὶ γὰρ) καὶ Δηΐθ ἱμάτια ρΡοηπηΐ 

ΓΑῦτὶ τὰ ἐπιτήδεια. 

ψοθα ἦν γὰρ παρεσκευασμένα μΡοϑέ 
ἐλοῦντο ντιρσο οΟἸ]]οςαία. 4881 ὈΔ]1η68, 
αὐῦρ Ππουϊηῦ ραταΐδ, οαπὶ ᾿Ιοογοῦ ἴῃ 
ἤϊπιντο ν]οῖηο ἰαναυὶ, γτθοῖθ ροβύ ἱμάτια 
τοίγαχιῦ Δ δἰβκῖιιβ. δ αϑῦθβ. δβηϊ ρΡὰ- 
ΤᾺ5 ὉΠᾺῸΘ Βα οΥΙηΐ ἴῃ σαβίγιβ ΤῊ ]]}1[68, 
Ἰθοίου!β Ἰηΐογοσαῖ βοῖσο. ΟΗΝ, [.- 
Ῥτογιτὴ βου ρίσατη βοαααΐίαβ ΜΌΤΙΘΥ 
Α βοοοπα “ουγηθῃ ἐμοῖς, Ῥογϑῖα, Ῥ. 
270: “Μδηγ οἵ [Π6 ρτϑαῦ ρΡεγβοῃᾶρα8 
Πᾶν ἰθηΐβ ἢ ΠΟΙΟῚ 5. αἰζαοῃθα ἴο 
{Πϑῖπ, ὙνΒΙοἢ {πον σοηνοσέ ἴπῖοὸ Ποῖ 
ῬΑΓΠΒ, ἃ8 Β00ῸΠ ἃ5 πον Ὀθοδπιθ 5[δ- 
ὉΠΟΠΆΓΥ δὲ ΟἿΘ ΡΗ͵δοθ ἴῸ} ΔΎ {ΠΠῚ; 
Δ ννῈ Τ]ΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ {818 ἴο Πᾶν θοαὶ 
[Π6 σὰβ6 ξου ΠῚ Υ]ν, ἔοΥ ἴῃ 1Π6 ΟΥτορ. ἷζ 
18. τη θη] η64 {παᾶῦ ἴΠ6 Μεαθβ ἀπα 1Π6 
ΒΟ] ἀἸοτα οἵ ΤΠ Ίρταπθ5 θαι θα {Π ΘΠ] 56 ͵ν 68 
ἴῃ ΘΔ, 8}} τλα το ΓΒ ἴον τΠαὺ ρυγΡοβ 
Βαν!ηρ᾽ θθθὴ Ρχον] θὰ." δ'8α 1ΐὰ παρε- 
σκευασμένον αἸσθηα τη [ογοί. 

ἱμάτια μεταλαβόντες ] ΟἸϊαΐ ῬΟΙ]]ὰχ 7, 
44. Ηοχίθτο Θᾶ. Θ, 249; ΚΞ, 515, 
εἵματα ἐξημοιβὰ εἴ χιτῶνες ἐξημοιβοί. 
ΖΕΌΝ. 
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Ν ᾽ “ 9 5 δ. “ Χ 3 Ν “ 
δὲ οὐκ ἔπεμπον οὐδ οἶνον, οἰόμενοι ἔχειν τοὺς ἀμφὶ Κῦρον, 
ὅτι ἐφὴ ἄφθονα ταῦτα ἔχειν. ὁ δὲ Κῦρος ἔλεγεν ὄψον μὲν 

5 τὸν λιμὸν, πιεῖν δ᾽ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος ποταμοῦ. ὁ μὲν [3] 
οὖν Κῦρος δειπνίσας τοὺς Πέρσας, ἐπεὶ συνεσκότασε, 

κ ε΄, Ἣ κ ΄ Χ δ χα ΄, 
κατὰ πεμπάδας καὶ κατὰ δεκάδας πολλοὺς αὐτῶν διέπεμψε 

Α͂ ͵ σ᾿ ’ ΜΝ 

καὶ ἐκέλευσε κύκλῳ τοῦ στρατοπέδου κρυπτεύειν, νομίζων 
“ Ἁ Χ Εν 322) 5) 7 Ὡ Α 

ἅμα μὲν φυλακὴν ἔσεσθαι, ἄν τις ἔξωθεν προσίῃ, ἅμα δὲ, 
" » ν 5 ΄ ε Ἂ » 

ἂν τις ἔξω φέρων χρήματα ἀποδιδράσκῃ, ἁλώσεσθαι αυ- 
ἥ 

τον" καὶ ἐγένετο οὕτω πολλοὶ μὲν γὰρ ἀπεδίδρασκον, 
6 πολλοὶ δὲ ἑάλωσαν. ὁ δὲ Κῦρος τὰ μὲν χρήματα τοὺς λα- 
βόντας εἴα ἔχειν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἀποσφάξαι ἐκέλευσεν" 
“ - - Ἁ , ἊἜ Ὁ ε 7 Ν 

ὥστε τοῦ λοιποῦ οὐδὲ βουλόμενος ἂν ηὗρες ῥᾳδίως τὸν 
'' 7 ε δ ᾿ Μ “ - ς Ν 

7 νύκτωρ πορευόμενον. οἱ μέν δὴ Πέρσαι οὕτω διῆγον" οἱ δὲ 
Μῆδοι καὶ ἔπινον Ϊ καὶ ηὐωχοῦντο Ἰ καὶ ηὐλοῦντο καὶ πάσης 
εὐθυμίας ἐνεπίμπλαντο" πολλὰ γὰρ καὶ τὰ τοιαῦτα ἥλω, 
ὥστε μὴ ἀπορεῖν ἔργου τοὺς ἐγρηγορότας. 

ε ᾿ Δ «ε ἴω ͵ δ Χ Ἧ ἐᾷ 

8 Ὁ δὲ Κυαξάρης ὁ τῶν Μήδων βασιλεὺς τὴν μὲν νύκτα [4] 
Ἔα σαν ε “- ἘΝ, » , δι. 1 Ὧὶ 3 ΄ 
ἢ ἐξῆλθεν ὁ Ἰζῦρος αὐτός τε ἐμεθύσκετο μεθ᾽ ὦνπερ ἐσκή- 

4 ΓΨΡΗ » γ᾿ Ν Ν 35) Ν ἤ 57 

νου ὡς ἐπ᾿ εὐτυχίᾳ, καὶ τοὺς ἄλλους δὲ Μηδους ᾧετο παρ- 
΄ι ΄ 7 Ἁ ΕῚ ͵ ’ 

εἶναι ἐν τῷ στρατοπέδῳ πλὴν ὀλίγων, ἀκούων θόρυβον 
ἡ ε Ἧ ᾽ σ΄“ , “ ω κ 

πολύν οἱ γὰρ οἰκέται τῶν Μηδων, ἀτε τῶν δεσποτῶν 
5 ΄ ᾽ » γ, δΕ..5 “Α Ἵ Ν 

ἀπελθόντων, ἀνειμένως ἔπινον καὶ ἐθορύβουν, ἄλλως τε καὶ 
3 “5 ͵ ἐν 3 Δ ᾺἊΡ ,νἢ 

ἐκ τοῦ Ασσυριου στρατεύματος καὶ οἶνον καὶ ἄλλα πολλὰ 

ἔφη οπι. Δ. (σστῆρ. Ε. 
δειπνήσας Α.Ὁα. 
τάδας Α. 
πέδου] τὸ στρατόπεδον Α.ἃ. 
δράσκει (α. ογᾶδα ρμοϑί ε ᾿ἰ{ἰθγᾶ. 
οἱ 110. Υ΄ α. εὗρες Φππΐ. εὕρετο Α.Ὁ. 
χοῦντο καὶ ηὐλοῦντο] ἥδοντο Α. εὖ ααὶ Πη6᾽. Τ΄ Δα ἃ. καὶ ηὐλοῦντο . 

8. ἐν οὔῃ. Α.(. 8.ν.1. ἑάλω (α. τηρ. 1. ἔργου] ἔργω Ἀ.α. 

5. πολλοὶ] ΑΔΑΡ ΠΟΥ ΠῚ 6886 18 ἴῃ- 
16] Πσοπάδηη τποηιῖὺ ΑΥ οἰ βίκιιβ αὖ αα]- 
ΟὔΠαπ6 ἔπρα 6]4 01 σοπδίϊ Γπϑυϊηΐ, οτὰ- 
Ὧ65 ΟΔρΡΌϊ βιπί. 5ΟΌΗΝ. 

ἡ. εὐωχοῦντο] [ηξΐτα 6, τ, το: πύω- 
χοῦμαι τὰ ἐκείνων καὶ πίνω τὰ τῶν πο- 
λεμίων. ΡΙαῖο Βοὶρ. 6, ρΡ. 488 : Πί- 
νοντάς τε καὶ εὐωχουμένους. ΝΙΠΙ]ο- 
ΤΠ 5 Βαβρθοίππη νϑυθθη) ΟἸΩΙΒΒΌΙΩ 
οἴϊατη ἃ Ῥο]]αςο 6, 26 : ΓἜπινον δὲ, ὡς 
οἱ νῦν, τὸ συνέπινον καὶ ποτοὺς ἐποι- 
οὔντο Ι'Ξ. ἔφη. Οἱ δὲ Μῆδοι καὶ ἔπινον 
καὶ ηὐλοῦντο. οι θη απτη ααΐθηι ηὐω- 

ἔχειν οτὴ. Α.Ο. 5.ν. Υ. 
συνεσκότασε] συνεστηκότας ἴδεν Δ. οὐ αὶ εἶδε α. 

καὶ κατὰ δεκάδας οἴη. Α.6. τηρ. τ. 

5. δειπνίσας ΑἸΙα. 
πεν- 

ἐκέλευε Α. τοῦ στρατο- 
"» ΕῚ κρυπτεύειν εὖ ῬαπΠΟΙΙΒ ποία Τ. α. ἀποδι- 

6. τοὺς λαβόντας εἴα ἔχειν τοὺς Ἰὴ ΤΆ. 
"καὶ ἔπινον ἔ ἔπινον Α.α. εὐω- 

ἡλω] 
τε οἵη. Δ. 6. 5.ν.ζ1. 

χεῖτο, υἱ ἂρ. Ἠξεβγοῖ. ν. ᾿Εβρύαζεν. 
ποῦ διιρτηθηύαῃι ἔθ νη 6 Χ ΠΡ Υ]8. 

ηὐλοῦντο] ΑπδὉ. 6, τ, τι: Ἦισαν ἐν 
ῥυθμῷ πρὸς τὸν Ἐξ αν ῥυθμὸν αὐλού- 
μενοι, ΟΌΪ ν. δῃηποῖ. Ὁ1ο ΟἿ. ΟΥ. 23, 
νΟ]. 2, Ρ-6 : Ἥκουσιν εἰς τὸν βίον αὐ- 
λούμενοι καὶ ἀδόμενοι καὶ μεθύοντες. 

ἥλω] Ἐδαρηὶ ἰογιηα οὐ δ]ΐθγα, 
αι δβϑύ 8. 55. σοῃ)αηριίιν ΑΠΔΌ. 4, 4. 
21, οἵ Ρ]υσθιι8. 4118. Ἰοοὶβ οατὴ ἔογηἃ 
Βοϊαἴδ ΔΟΥΊΒΌΙ δὲ ρϑυίθοι αἰζουπαῦ ἀρὰ 
ΧοΠορποπίθιῃ, αὖ ἀρ δαπάδιι νὰ- 
τἰαίαν ᾿πίον ἤνοιγον οἴ ἀνέῳγον. 
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5 ΄ 3 Ν ΔῈ 7ὔ 3 Ψ' Ν ’ὔ Φ 

θεἰληῴοτες. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, καὶ ἐπὶ θύρας οὐδεὶς ἧκε [5] 
Χ 7 Ψ ον ἢ ,᾿ 

πλὴν οἵπερ καὶ συνεδείπνουν, καὶ τὸ στρατόπεδον ἤκουε 
Ν 5 “- 7 “ ε ’ὔ ’ὔ Ἂ 

κενὸν εἶναι τῶν Μήδων καὶ τῶν ἱππέων, καὶ ἑώρα, ἐπειδὴ 
» ΨῈ σ 57 3 ΄σ΄ Ἂ 3 ἴω ΄ ΄“ ᾽ν 

ἐξῆλθεν, οὕτως ἔχοντα, ἐνταῦθα δὴ ἐβριμοῦτό τε τῷ Κύρῳ 
Ν “ Υ͂ ΄“ ΄ Ν . 5) 

καὶ τοῖς Μήδοις τῷ καταλιπόντας αὐτὸν ἔρημον δἴχεσθαι, 
Ν 5. ἘΝ σ“ " Ν ΓΟ 7, “ 

καὶ εὐθυς, ὡσπερ λέγεται ὠμὸς εἶναι καὶ ἀγνώμων, τῶν 
( Ψ Ν ,ὔ οἷ ἃ’; Ἐ Ἂ ’ 

παρόντων κελεύει τινὰ λαβόντα τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας πορεῦ- 
ε ν Χ -“ ΄7ὔ 

εσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἀμφὶ Κῦρον στράτευμα καὶ 
͵ ,7ὕ ΕΣ Ἁ ΕΣ 5} ΟῬ Ἀ μὰ “σι 

τιολέγειν τάδε. ᾿Ωιμην μὲν ἔγωγε οὐδ' ἂν σε, ὦ Κῦρε, 
Ἄ 9 -“ σ΄ ΕῚ ᾿ “ 3 Ν ΄“- “ 

περὶ ἐμοῦ οὕτως ἀπρονοήτως βουλεῦσαι, εἰ δὲ Κῦρος οὕτω 
7 ἊἋ “- 3 “- “ -" 

γιγνώσκοι, οὐκ ἂν ὑμᾶς, ὠ Μῆδοι, ἐθελῆσαι οὕτως ἔρημον 
ἐμὲ καταλιπεῖν. καὶ νῦν, ἂν μὲν Κῦρος βούληται, εἰ δὲ μὴ, 

ΤΙ ὑμεῖς, τὴν ταχίστην πάρεστε. ταῦτα δὴ ἐπέστειλεν. ὁ δὲ 
ταττόμενος πορεύεσθαι ἐφη, Καὶ πῶς, ὦ δέσποτα, ἐγὼ 
εὑρήσω ἐκείνους ; ὍὍπῃ δὲ Κῦρος, ἔφη, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
δ 15 Ὰ 5 Ἄ “ Χ 7» 5) » , 3 Ἃ 

ἐῴ οὺς ἐπορεύοντο. ᾿Οτι νὴ Δί, ἐφη, ἀκούω ἀφεστηκο- 
“- . ε 7 εἰ (βᾳς.. ΄ “ 5) 

τας τῶν πολεμίων Ὑρκανίους τινὰς καὶ ἐλθόντας δεῦρο οἱ- 
ε )7 “ μ ᾿ “- ν 

12 χεσθαι ἡγουμένους αὐτῷ. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κυαξάρης 
πολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ Κύρῳ ὠργίζε » μηδ᾽ εἰπεῖν αὐτῷ μᾶλλον ἐτι τῷ ἵκύρῳ ὠργίζετο τῷ μηδ εἰπεῖν αὐτῷ 
ταῦτα, καὶ πολλῇ σπουδῇ μᾶλλον ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς Μή- : λλῇ σπουδῇ μ πεμπεν ἐπὶ τοὺς Μη 

« ᾽ Ν ᾳ. 2 ᾿ 

δους, ὡς ψιλώσων αὐτὸν, καὶ ἰσχυρότερον ἐτι ἢ πρόσθεν 

[6] 

9. θύρας] θύραις Α.Ο. 
ογαϑβι (ἃ. καὶ τὸ] καὶ ἃ. 

μυμῶς (Δ. (αν ΘΟΥΤ. Ειν. Τ. 
οὕτω (α. οοΥΥ. Ἰηΐτα ν. Γ. 

κύρου ἃ. 

γε ΨΔυηΐ. 11. ἀπέστειλεν Α. 

9. ἐπὶ θύρας] Ῥογία Ὠϊο οὐ 4110] 5:6 06 
ΔΡραα Χρη. πιοτὸ Οτιθηΐξα!ιμη, τι ΠΟα]6 
δρυαα Π γοαβ, ΡΓῸ απμΐα 8. τοσῖα, απδ 
ΟἿΠῚ ῬΟΥΒΟΠἃ ῬΥΠΟῚΡῚΒ 1η Ἰοοᾶ Πα 2ΟΥ]8, 
δα. ΠΑΒΙΧ8, ταϊρταῖ. Υ. ΔαῚ, 3, 2 
ΗὔΤΟΗ. 

τῷ καταλιπόντας) τῷ Ἰ[θγ ΠῚ 516 οϑβ 
5.12. Οοηΐ. Ηοϊηαοτῖ. δα Ῥῃφάοη. 
τ ΘΗΝ: 

ὠμὸς] Οοηΐ. 5. το. 
ΤΟ εἰιδὲ ἢ] ν: 807. Ὁ. Βᾶι 

Ὅπῃ δὲ] ΡῬαγίϊου]εθ 815 ἴῃ 18- 
ΒΡΟΠΒΙΟΏΘ ΡΟΞΙϊδ0 ΘΧΘΠΙΡΪᾶ ΒΌΡἈ. (5. 
Ἵ. ἜΥῸΣ Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα ταἀξευ- 
ρήματα "τ-- Κρέων δέ σοι πῆμ᾽ οὐδὲν, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς σύ σοι, οἴ 4118 αἰ] τητι5 δὰ 
ϑίθρῃ. ΤΉ 68. ν. Δέ, 

γιγνώσκει Ἀ. ΡΥ. 
τως Οτη. Α. ἃ]. τη. 1Π1|010 νϑύβϑαβ δα. α. 

οἵπερ] « ΒΡΟΥ ρ εἰ ἃ νΕ] ἴα]6 αἱ μοϑύ μος 
καταλιπόντα Α.(. ΡΓ. καὶ ἀγνώμωνῚ ἀ ἀγνω- 

1ο. οὕτως ἀπρονοήτως] οὕτως Δ. 
ὑμᾶς ὑ ὑμᾶς γε δαηΐ. οὕ- 

κῦρος] ὁ κῦρος . ἥμω» ἡ ὑμεῖς 
αὐτῷ ἈΝΕ, αὐτῶν Δ. 

Ὅτι] Εἴοοη. 1, 6 : Καὶ κτήματα αὐ- 
τῶν φησομεν εἶναι τοὺς ἐχθρούς ἡ Τἂν 
λοῖον μεντἂν εἴη εἰ ὁ τοὺς ἐχθροὺς αὔ- 
ξων προσέτι καὶ μισθὸν τούτου φέροι. 
--οτι τοι ἡμῖν ἐδόκει οἶκος ἀνδρὸς 
εἶναι ὅπερ κτῆσις. ἰΠῖτοαιια Ἰθ60 ὅτι 
δ Ῥυϊογθπα ᾿πίθυΤΟρ ΟΠ ΘπῚ ΤΘΙΘΥΓΓ 
86 τὖ ε]ι8 τράάαῦ σαϊοηθη. Οοηΐ. 
ἰῃ γα 7»1, 42. 

ἡγουμένους αὐτῷ] Ηγτολπὶϊ ἄποε- 
Ῥαηῦ γι οοηΐτα Ποβίθβ, ἃ αα] 115 
1051 αἰβοθβδβδιοηθιῃ [βοοσαηΐ, ὅΟΗΝ. 

12. τῷ μηδ᾽ εἰπεῖν] Υ͂. 5.9. ὅΟΗΝ. 
ἀπεκάλει) (ηΓ. 24, 25, 61 20. ΑΠΔΡ. 

ἡ, 85. υθδε:ι ᾿Ἀρολδινς ἀντὶ 
τοῦ ἀνεκάλει, μετεπέμπετο. Ξενοφῶν. 
ΘΟΝΙΝ. 



τ 
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τοῖς Μήδοις ἀπειλῶν ἀπεκάλει, καὶ τῷ πεμπομένῳ δὲ 
ἠπείλει, εἰ μὴ ἰσχυρῶς ταῦτα ἀπαγγέλλοι. 
Ὁ μὲν δὴ πεμπόμενος ἐπορεύετο ἔχων τοὺς ἑαυτοῦ ἱπ- 

πέας ὡς ἑκατὸν, ἀνιώμενος ὅτι οὐ καὶ αὐτὸς τότε ἐπορεύθη 
μετὰ τοῦ Κύρου. ἐν δὲ τῇ ὁδῷ πορευόμενοι διασχισθέντες 
τρίβῳ τινὶ ἐπλανῶντο, καὶ οὐ πρόσθεν ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ 
φίλιον στράτευμα πρὶν ἐντυχόντες ἀποχωροῦσί τισι τῶν 
᾿Ασσυρίων ἠνάγκασαν αὐτοὺς ἡγεῖσθαι" καὶ οὕτως ἀφι- 
κνοῦνται τὰ πυρὰ κατιδόντες ἀμφὶ μέσας πως νύκτας. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο πρὸς τῷ στρατοπέδῳ, οἱ φύλακες, ὥσπερ 
εἰρημένον ἣν ὑπὸ Κύρου; οὐκ εἰσαφῆκαν αὐτοὺς πρὸ ἡμέ- 
ρας. ἐπεὶ δὲ ἡ ἡμέρα ὑπέφαινε, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους κα- 
λέσας ὁ ἵκῦρος τὰ τοὶς θεοῖς νομιζόμενα ἐπὶ τοῖς τοιούτοις 
ἀγαθοῖς ἐξαιρεῖσθαι ἐκέλευε. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ ταῦτα εἶχον" 

[7] 

« Χ ἈΝ ε 53 27 ε ᾿Ὶ 

ὁ δὲ συγκαλέσας τοὺς ὁμοτίμους εἶπεν" Δνδρες, ἌΡ [5] 

θεὸς προφαίνει πολλὰ καὶ ἀγαθά: ἡμεῖς δὲ οἱ Πέρσαι ἐν 
τῷ παρόντι ὀλίγοι ἐσμὲν ὡς ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν. εἴτε 
γὰρ ὁπόσα ἂν προσεργασώμεθα, μὴ φυλάξομεν, πάλιν 
ταῦτα ἀλλότρια ἔσται" εἴτε καταλείψομέν τινας ἡμῶν αὐ- 
τῶν φύλακας ἐπὶ τοῖς ἐφ᾽ ἡμῖν γιγνομένοις, αὐτίκα οὐδε- 

μίαν ἰσχὺν ἔχοντες. ἀναφανούμεθα. δοκεῖ οὖν μοι ὡς τά- 
χιστα ἰέναι τινὰ ὑμῶν εἰς “Πέρσας καὶ διδάσκειν ὁ ἅπερ ἐγὼ 
λέγω, καὶ κελεύειν ὡς τάχιστα πέμπειν στράτευμα, εἶπερ 
ἐπιθυμοῦσι Πέρσαι τὴν ἀρχὴν. τῆς ᾿Ασίας αὐτοῖς καὶ τὴν 
κάρπωσιν γενέσθαι. ἴθι μὲν οὖν σὺ, ἔφη, ὁ Ο πρεσβύτατος, 
καὶ ἰὼν ταῦτα λέγε, καὶ ὅτι οὗς ἂν πέμπωσι στρατιώτας, 
ἐπειδὰν ἔλθωσι παρ᾽ ἐμὲ, ἐμοὶ μελήσει περὶ τροφῆς αὐτοῖς. 

12. τοῖς αὐτοῖς Α.Ο. ἀπεκάλει (Ὁ. ἐπεκάλει Α.α. καὶ] καὶ ροϑέ μος 
ἀο]οὺ Ὁ. τ. 13. ὅτι οὐκ ἐπορεύθη μετὰ ἃ. διασχισθέντες] διασχιζο- 
μένων ὁδῶν (.. τηρ΄. Α΄. φίλον Α. 15. οἱ πέρσαι ΒοΐμιιιΒ. [Δ011 ὦ 
πέρσαι. ὡς] ὥστε 6. πιρ'. Τ. ὁπόσα ῬΟΡΡο. ὁποῖα Α.α. ὅσα Ζτιηΐ. 
κατεργασώμεθα Ὁ. 5.ν.γ. φυλάξωμεν ἃ. καταλείψωμεν σ. 
ἐφ᾽ ὑφ᾽ ΒΗ. ἀναφαινούμεθα (ἃ. ργ. τό. κελεύειν ὡς κελεύειν 
ὥσπερ αα., περ Ῥαμποί5 ποΐδῃ8 Γ. κάρπωσιν] ῬΟΙΠΙΧ ἡ. 140. 17: θε 
μὲν] ἴοιμεν Ἀ. αὐτοῖς Δ. αὐτῶν, 56α τῶν ἴῃ 188. ἃ., αὐ ἴ,. ὧν ΠΟΥ. 

ἀμφὶ μέσας πως] ΑΔ. 6, 2, 17: {(Πϊ8. Νίτῃ ἃ]1ἃ γϑῦϊο Ἰοοὶ Ἰηἴτα 5. 22. 
Κατὰ μέσον πως τῆς Θράκης. ΒΟῊΝ. Ἰδδάδηῃ οοηΐαβᾶ 4, 5» 52; 6, 2, 41, 5]- 

14. τοὺς μάγους) Μεάοτιιι. Μ΄. δὰ τηλίΐογαιια ρϑοοαίατη 4. 5,1. 
8,1,23. [)6τηθαῖο ἐξαιρεῖσθαι αἰ πεἰ "4. 2. 1ἢ. τροφῆς αὐτοῖς) ἼΠπις.1, 5: Τοῖς 

15. ὦ Πέρσαι] οἱ Πέρσαι τεοῖα Βο- ἀσθενέσι τροφῆς" 4, 6; 8, 57. 

[9] 
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ἃ δ᾽ ἔχομεν ἡμεῖς, ὁρᾷς μὲν αὐτὰ, κρύπτε δὲ τούτων μηδέν" 
ὅ τι δὲ τούτων ἐγὼ πέμπων εἰς Πέρσας καλῶς καὶ νομίμως 
ποιοίην ἂν, τὰ μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς τὸν πατέρα ἐρώτα, τὰ 
δὲ πρὸς τὸ κοινὸν τὰς ἀρχᾶς. πεμψάντων δὲ καὶ ὀπτῆρας 
ὧν πράττομεν καὶ φραστῆρας ὧν ἐρωτῶμεν. καὶ σὺ μὲν, 
ἔφη, συσκευάζου καὶ τὸν λόχον προπομπὸν ἄγε. 

ΕΣ ’ Ά, Χ 7 ἊἍ “ Ν 

ι8 Ἐκ τούτου δὲ καὶ τοὺς Μήδους ἐκάλει, καὶ ἅμα ὃ παρὰ [9] 
“ ᾽ ΒΩ “ 7 

τοῦ Κυαξάρου ἄγγελος παρίσταται, καὶ ἐν πᾶσι τὴν τε 
πρὸς Κῦρον ὀργὴν καὶ τὰς πρὸς Μήδους ἀπειλὰς αὐτοῦ 
ἔλεγε: καὶ τέλος εἶπεν ὅτι ἀπιέναι Μήδους κελεύει; καὶ εἰ 

19 Κῦρος μένειν βούλεται. οἱ μὲν οὖν Μῆδοι ἀκούσαντες τοῦ 
’, ΄- Χ “- Χ “- 

ἀγγέλου ἐσίγησαν, ἀποροῦντες μὲν πῶς χρὴ καλοῦντος ἀπει- 
΄- 4 Ἁ ΄“ ᾿ς » “ « σι 52 

θεῖν, φοβούμενοι δὲ πῶς χρὴ ἀπειλοῦντι ὑπακοῦσαι, ἄλλως 
κ γὼ 7 κ ΠΥ. » ΠΥ τ -- 5 3 ᾽ 

)οτε καὶ εἰδότες τὴν ὠμότητα αὐτοῦ. ὁ δὲ Κῦρος εἶπεν, Αλλ΄ [1] 
Ἂν 5. " “ Χ 3, " 

ἐγὼ, ὦ ἀγγελέ τε καὶ Μῆδοι, οὐδὲν, ἔφη, θαυμάζω εἰ ἹΚυα- 
7 Χ Ν ͵ {Ἐἰ δ Δ" Εὰ δὰ Ν ᾽ 5»"6.Ἁ 

ξάρης, πολλοὺς μὲν πολεμίους τότ᾽ ἰδὼν, ἡμᾶς δὲ οὐκ εἰδὼς 
δ ὔ ΄ι΄ ς ΄ ΄ ΄ι » Ν 

ὅ τι πράττομεν, ὀκνεῖ περὶ ἡμῶν καὶ περὶ αὑτοῦ" ἐπειδὰν 
ἈΝ 5 Χ ᾿ “ ͵ » 

δὲ αἰσθηται πολλοὺς μὲν τῶν πολεμίων ἀπολωλότας, 
΄, Χ ὔ ω Ν , “4 

πάντας δὲ ἀπεληλαμένους, πρῶτον μὲν παύσεται φοβού- 
5) ͵ 3 - » ὐπθετις 

μενος, ἔπειτα γνώσεται ὅτι οὐ νῦν ἔρημος γίγνεται, ἡνίκα 
ς , 3 “- ΧΝ » ͵ὔ ᾽ Χ 5 4 » Ν 

21 οἱ φίλοι αὐτοῦ τοὺς ἐκείνου ἐχθροὺς ἀπολλύασιν. ἀλλὰ 
Χ ᾿ 7 - » δ΄ 53 “- “- 

μὴν μέμψεώς γε πῶς ἐσμεν ἄξιοι, εὖ τε ποιοῦντες ἐκεῖνον 
»ῸΝἝΝ - » ᾽ 5 Ἂς ἃ Ἃ, “- 

καὶ οὐδὲ ταῦτα αὐτοματίσαντες ; ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἐκεῖνον 
» κι ῇ ς ΄“- 5 ΄- τὰ ΄ ΄“- 

πείσας ἐᾶσαί με λαβόντα ὑμᾶς ἐξελθεῖν τάδε ποιῶ" ὑμεῖς 
Χ « 3 “- “ » ῇ ᾽ δὲ οὐχ ὡς ἐπιθυμοῦντες τῆς ἐξόδου ἠρωτήσατε εἰ ἐξίοιτε 
Ἂς “- ΄“- ΄σ 5 » ε “Ὰ 7 ᾽ 5 ’ 

καὶ νῦν δεῦρο ἥκετε, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐκείνου κελευσθέντες ἐξιέναι 

κρύπτε] κρύπτηται (τ ΤΌΣΟ Ἧς νῸΥ; μηθέν Α. ποιοίην]) μ 8. Ν. ἸΠΐ6Γ οἱ 
δ ἢ Ὁ. τὸ] τὸν Α.α. ΠΆΡΩ ῬοΙ Ια Σ 2: ἢ: φρατῆρας Α.(. οοτΥ. 
ἀν: Τ προπομπὸν] πρῶτον Α. α. ΘΟΥΤ. Τηρ΄. Τ΄ 18. δὲ] δὴ Α. α. 
ΘΟΙΓΙ ΒΕΨΙ Τ᾿ παρὰ οτη. ἃ. καὶ εἰ] εἰ καὶ (. 8. ν.γΥ. το. μὲν] μὲν 
οὖν Α.6., ΡαποΒ. ποΐδηβ οὖν ΤΥ. ἀπειλοῦντι] εἰ ἰὴ 1 5: 20. οὐ- 

θὲν Α. περὶ ἡμῶν] περὶ αὐτῶν Α. αὐτοῦ Α.α. ΓΛΌΤΙ ἀπολλύουσιν, 
ἀπολύουσιν (.. Ῥγ. 21. πέμψεως Α. γε] τε Δ.α. τε] γε Δ.α. 
ἀλλ᾽ ὑπ᾽] ἀλλ᾽ οἵ. Α.(. ρυ. 

τὸν πατέρα] Ῥοη68 46π|, αὖ ἔεγ 'Ώ μηνυτάς. ΖΕΌΝ, Ἐεαϊῦ 5, 4 40. 
ΤΘΡῺΪΒ ΟἸΠΠΪθτιΒ Δης6411158, ΒΔΟΤΟΤ ΠῚ 18, μένειν) Τη6]Προπηά τη αὐτούς. 
οὐαῦ ΟἸΠ]ιΠ διιπητηᾶ ρΡοίθβίαβ οὐ δα- 10. τὴν ὠμότητα] (ὐοηΐ. 8. 9. 
τηϊηἸϑίγαιο. ΘΟῊΝ, Οοηΐ. 8, 5, 26. 20. ἀπολλύασιν]) Υ. δὰ 6, 4, 6. 

ὀπτῆρας] ὕτ ϑϑραγίδηϊ Κοὶρ. 1μαορα. 21. αὐτοματίσαντες ΘΧ μος ἢ 1080 ἰοθο 
13, 5. Μωτῖβ ᾿πογργθίαυι νἹἀθίαν ἀφ᾽ ἑαυτῶν 

φραστῆρας] Ηβγο τι Ἰηςογργθίαί αν" τι πράξαντες. ΒΟῊΝ, 
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ὅτῳ ὑμῶν μὴ ἀχθομένῳ εἴη. καὶ ἡ ὀργὴ οὖν αὕτη σάφ᾽ 
ὀἶδα ὑπό τε τῶν ἀγαθῶν πεπανθήσεται καὶ σὺν τῷ φόβῳ 

22 λήγοντι ἄπεισι. νῦν μὲν οὖν, ἔφη, σύ τε, ὦ ἄγγελε, ἀνά- 
ἐγ 7 « ΄- “ἢ π 3 εἶ 

παυσαι, ἐπεὶ καὶ πεπόνηκας, ἡμεῖς τε, ὦ ἸΪέρσαι, ἐπεὶ 
'' 7 27 7ὔ Ἃ Υ 

προσδεχόμεθα πολεμίους ἤτοι μαχουμένους γε ἢ πεισομέ- 
νους παρέσεσθαι, ταχθώμεν ὡς κάλλιστα" οὕτω γὰρ ὁρω- 
μένους εἰκὸς πλέον προανύτειν ὧν χρήζομεν. σὺ δ᾽ , ἔφη, ὁ 
τῶν Ὑρκανίων ἃ ἄρχων, ὑπόμεινον προστάξας τοῖς ἡγεμόσι 

οτῶν σῶν στρατιωτῶν ἐξοπλίζειν αὐτούς. ἐπεὶ δὲ ταῦτα τ1] 
᾽ ε ε Ἃ “ Ἃ 6 ἴω 9 Ἀ , 

ποιήσας ὁ Ὕρκανιος προσῆλθε, λέγει ὁ Κῦρος, ἄγω δε, 
“΄ 3. Υ, σ΄ 3 , σ“ » , , 

ἐφη; ὦ Ὕρκανιε, ἥδομαι αἰσθανόμενος ὅτι οὐ μόνον φιλίαν 
͵ ψ Ἁ [4 7] 27 

ἐπιδεικνύμενος πάρει, ἀλλὰ καὶ σύνεσιν φαίνει μοι ἐχειν. 
“ Ὡ ᾿, Ἐς τῶν δ ἢ “ 5 7 νι 

καὶ νῦν ὅτι συμφέρει ἡμῖν ταὐτὰ δῆλον" ἐμοί τε γὰρ πο- 
’ὔ » ᾿ ’ “ “ Ζ' Ἃ , γή 

24 λέμιοι ᾿Ασσύριοι σοί τε νῦν ἐχθίονές εἰσιν ἢ ἐμοί; οὕτως 
οὖν ἡμῖν ἀμφοτέροις βουλευτέον ὃ ὅπως τῶν μὲν νῦν παρόν- 
των μηδεὶς ἀποστατήσει ἡμῖν συμμάχων, ἄλλους δὲ, ἐ ἐὰν 
δυνώμεθα, προσληψόμεθα. τοῦ δὲ Μήδου ἤκουες ἀποκα- 

κ᾿ ». - ΄ὕ ὅς ὦ ΟΣ , ε 
λοῦντος τοὺς ἱππέας" εἰ δ᾽ οὗτοι ἀπίασιν, ἡμεῖς μόνοι οἱ 

Ξ ᾿" 3 - - ἈΠ Ν δε 

25 πεζοὶ μενοῦμεν. οὕτως οὖν δεῖ ποιεῖν ἐμὲ καὶ σὲ ὅπως ὁ 
σ΄ Ὁ Χ Ἄ 9 ς ων 7 

ἀποκαλῶν οὗτος καὶ αὐτὸς μένειν παρ᾽ ἡμῖν βουλήσεται. 
ἩΒΕΑΣ 3 δορῖ Χ Ν »,.σ ΄ Υ 

σὺ μὲν οὖν εὑρὼν σκηνὴν δὸς αὐτῷ ὅπου κάλλιστα διάξει 
΄ Χ ΄, “, πῆ: ἢ 5 ,ὕ Ἄν δὰ δ 

πάντα τὰ δέοντα ἔχων ἐγὼ δ᾽ αὖ πειράσομαι αὐτῷ ἔργον 
Ζ Ψ“ χ πο ἃς ον γ᾽ Νὴ " ᾿ ΦΡᾺ 

τι προστάξαι ὅ τι αὐτὸς ἥδιον πράξει ἢ ἄπεισι" καὶ δια- 
Ψ ᾿ “- ΄ 5 ΄, Ν “ - 

λέγου δὲ αὐτῷ ὁπόσα ἐλπὶς γενέσθαι ἀγαθὰ πᾶσι τοῖς 
΄ ΄, δ δ 

φίλοις, ἢν ταῦτ᾽ εὖ γένηται: ποιήσας μέντοι αὐτὰ ἧκε 
πάλιν παρ᾽ ἐμέ. 

αὐτὴ (. ῬΥ. 22. ἡμεῖς Ε΄, ὑμεῖς Α.α. 
22. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α.(α. σΟΥΥ. 5. ν. Τ΄- 

ΓΑΡΥΪ φαίνῃ, τιῖδὶ αυοὰ Β. ῃ δἰγδιηθηΐο ΡᾶΆ]]Ὸ ὨΙΡΥΙΟΥΙ 
ταῦτα Δ.(α. σΟΥΓ. τηρ΄. Γ. ῥῆξις οὖν ἡμῖν] ἡ ἡμῖν 

ἄλλοις α. ρτ.. υἱ νἹἀοίαν. ἐὰν] ἂν Α.α. 

ἀχθομένων (α. (ΟΥ̓. 8. ν. Υ΄ 
πλέον] πλέονα Α. πλείονα ἃ. 
ΤΑΌΥ] ξύνεσιν. 
αδιη ΤΥ. ὑμῖν Α. 
οὖν Δ.Ὁ. ρτ. συμμαχῶν Α. 
ἀπιᾶσιν Δ.Κ., 4ὰϊ] πῶς 86. 5. ν.Υ. 
πάντα τὰ ὃ. ἔχων] ἕξει πάντα τὰ δέοντα Α.Ε. 
διαλέγου δὲ οἵα. Α.(. τηρ.Υ. 

πεπανθήσεται] Ἠοπ,. 1]. Α, 81: Εἴ- 
περ χόλον καταπέψῃ. 50ΗΝ. 

22. ὑπόμεινον προστάξας] ΟΡΘΙγΘ 
Ῥοβίχιαδιη ἸΏρογαν 5 ἐξοπλίζεσθαι 
ἰδ}. ΠΟ τάττεσθαι. 

23. σύνεσιν) ὴ)6 ἔογτηᾶ ξύνεσις Ἀ]Π16 πᾶ 
8. Χοπορμοηΐθ, βεα θὔϊαπι 8110] οἱ 11- 
Ἰαΐα, Αἰχὶ ρτῖ. δὰ Απδ, ῥΡ. νῆϊ, ἰχ. 

αὐτῷ ] πάντα τὰ δέοντα αὐτῷ Δ.α. 

28}; δεῖ} ἀ ἀεὶ Α.6. γγ. διάξει 
ἢ ἄπεισι οἵα. Α. καὶ 

ἣν] ἂν Α.Ὁ. 

ὕ00᾽Γ1᾽1 δἄάογθ Ἰοθὲ ξυνιέναι δηΐο δόξῃ 1]- 
Ἰαΐατη Αὐἰβίοίθ! ΕΠ. ΝΊς. 7. 11, Ρ. 
1143. 13 6α, ΒΕΚΚ., φὰὶ ἸθΙάθπι 5- 
Ῥὶπ5 ΘΧΡΌΪΙῸ [ουτλδση 11116 οἵ 4101 ἀραᾶ 
Ατιβϑίοίθιθπη οὐπὰ δἰΐθγα ῬῸῚ ΠΙΡΤΑΥΙΟ- 
Ταϊη ἸΠΟΌΤΙ ΔΙ ΔἸ θυ Πα μΐθτη. 

24. οὖν ἡμῖν ἡμῖν ζογία856 ἀ6]6 Πα πιπη. 
25. ἐλπὶς γενέσθαι] Υ. δα 2, 4: 22. 
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106 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΘΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

Ν Ν ΄ Ν οὶ 35 3, 

Ὁ μὲν δὴ Ὕρκανιος τὸν Μῆδον ᾧχετο ἄγων ἐπὶ [12 
7 ,ὔ Ἂν ΄σ- 7; 

σκηνήν" ὁ δ᾽ εἰς Πέρσας ἰὼν παρὴν συνεσκευασμένος" ὃ 
Ν “- “ “4 ΧΝ δ “ “ ΩΝ 

δὲ Κῦρος αὐτῷ ἐπέστελλε πρὸς μὲν Πέρσας λέγειν ἃ καὶ 
, ΕῚ ἴω 7, 7 7’ ᾿ τ ΄- 

πρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται ρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ ἤλι ταί, Κυαξάρῃ δὲ ἀποδοῦναι 
τὰ γράμματα. ἀναγνῶναι δὲ σοι καὶ τὰ ἐπιστελλόμενα, 
Μ , ῳ "5ΧΝ ἌΤΙ Ὁ “ 5}72᾿, Υ Ν 

ἐφη, βούλομαι, ἵνα εἰδὼς αὐτὰ ὁμολογῆς, ἐάν τί σε πρὸς 
΄ο “ “ Ἁ “ Φ “ ἣ φ 

ταῦτα ἐρωτᾷ. ἐνὴν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ τάδε. 
σι 7] 7 ς ΄ι. 3, 5 

[κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν. ἡμεῖς σε οὔτε ἔρημον κατελί- 
πομεν" οὐδεὶς γὰρ, ὅταν ἐχθρῶν κρατῇ, τότε φίλων ἐ ἔρημος 
γίγνεται: οὐδὲ μὴν ἀποχωροῦντές γέ σε οἰόμεθα ἐ ἐν κινδύνῳ 
καθιστάναι: ἀλλὰ ὅσῳ πλέον ἀπέχομεν, τοσούτῳ πλεΝΝ 

Ν ΄, χω Ν « “Α 

σοι τὴν ἀσφάλειαν ποιεῖν νομίζομεν: οὐ γὰρ οἱ ἐγγύτατα 
ἴω ᾿ ᾽7’ ΄- Χ ’, 

τῶν φίλων καθήμενοι μάλιστα τοῖς φίλοις τὴν ἀσφάλειαν 
[4 « Ἅ Χ Ψ 7 

παρέχουσιν, ἀλλ᾽ οἱ τοὺς ἐχθροὺς μήκιστον ἀπελαύνοντες 
΄σ Χ » Γ ἴω Ἁ 

μᾶλλον τοὺς φίλους ἐν ἀκινδύνῳ καθιστᾶσι. σκέψαι δὲ 
“ἤ 5 εὐ - ὉΔδ ᾿ 2 7 , 

οἴῳ ὄντι μοι περὶ σὲ οἷος ὧν περὶ ἐμὲ ἔπειτά μοι μεμφει. 
Ν ͵ , 32) 4 » “ Ἄ ἐδ 

ἐγὼ μεν γε σοι ἤγαγον συμμάχους, οὐχ ὅσους σὺ ἔπεισας, 
» "Ὁ Υ 5» Ν 7 » ’ Χ , 37. 

ἀλλ᾽ ὁπόσους ἐγὼ πλείστους ἐδυνάμην: σὺ δὲ μοι ἐδωκας 
Ὶ ᾽ ἴω 3, δι ΄ Ἴ ΄“΄ι. 

μὲν ἐν τῇ φιλίᾳ ὄντι ὅσους πεῖσαι δυνασθείην: νῦν δ᾽ ἐν 
- 7 ") ἔ » Ν “ » ε ΄ ᾽ ΄- 

λα πολεμίᾳ ὀντὸς οὐ τὸν θελοντα ἀλλὰ πάντας ἀποκαλείς. 

καὶ γὰρ οὖν τότε μὲν ᾧμην ἀμφοτέροις ὑμῖν χάριν ὀφεί- 
λειν: νῦν δὲ σύ μ' ἀναγκάζεις σοῦ μὲν ἐπιλαθέσθαι, τοῖς 

26. σκηνὴν] σκηνῆς Α.6. ρζγ.. Ροβῦ σιοα ἵν᾽ ἀΔα4. Α., εγαβὶ (α. 
κυαξάρει (α. ΠΟΥΤ., ΡΥ. ΤοΥα586 κ᾿ 

δῇς αὐτὰ ὁμολογήσει Δ. οἱ Βα ἀπ]. ἃ. ρῥγΥ.ν ΕΟΙ μὰ, 
ασμένα Α.α. ρΡσύ. ἐπέστελε Α. ΡΓ. 

27. κυαξάρη ἴὰ. κυαξάρει Α.Ὁ. 
μεν Α. καταλείπομεν ἃ. 
ΟΟΙ.., Δα αἸΐο τηοχ σε δἃηΐθ καθιστάναι 5.ν. 
ἘΠῚ ΤΌ ΕΟ ΧΟΥ 
οὗς Α.(α. σοΥΓ. τπηρ΄ Τ. 
δυνηθείην (α. ΘΟΥΓ. Τ. 

26. ἰὼν} [᾿ττι8, Ῥτο θοίτισιιβ. ΒΟΉΝ. 
πρόσθεν ἐν τῷ λόγῳ ρα χωρὰ 

5. 17. δάση ἰουταυϊα 8, τ, 7, οἵ 
᾿ηΠ10 ΑΠΔΡΆ518. ΠΌΤΌΓΕ ΠῚ ΝΣ ΠΙΙΠΟ 
ΕΠ 2, 3, 4,5, 7: ὕ01᾽ ὅσῃ δ ηῸ8 
αἸΟῚ 8165. ργαηη δ ί101, τὖ ΑἸχῚ Δα 1, 
1,1, Γδοογαηΐ, 566]. παγγαϊὶοηθηι, 9]1- 
γἹ]5. αἰδβραίανι (Οὐ. α. [μονν]5 Μαβοὶ 
ΟἸδεϑ. Ὑ01. 2. Ῥ. τῇΆὸἪ Ἔ: 510 δ δα 
Χο, Ἡ. αν 87: ΠΑ οῦ 
ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο. Ητγοάοίι8 
5». 326, 5: Τὰ δὲ χρήματα ἦν ταῦ- 

πλείονα] πλέονα Α. α. 
ἔπεισας] ἐποίησας ΟΕ. 5. Υ. Τ΄ 

80. φόμην Ἀ. 

συνεσκευ- 
εἰ- 

ἂν Α.α. 
σε ἱη, ἔπ ἘΠΥ- κατελίπομεν Ὁ. καταλίπο- 

ἐχθρῶν] τῶν ἰγίξς Ἰῶν σ' ἘΣ σε) σου ἃ. 
οἰώμεθα ἃ. φῬγ. πλέον] σου 

20. [ΔΓ] μέμφῃ. ὅσους] 
ηδυνάμην Α.α. 

μ᾽) μὲν Α.α 

τα μεγάλα, ὡς δεδήλωταί μοι ἐν τῷ 
πρώτῳ τῶν λόγων ἢ, 98: Οὗτοι δὲ 
οἵτινες πρότερον ἐκαλέοντο ἐν τοῖσι 
πρώτοισι τῶν λόγων εἴρηται. Αὐ]ϑβίοί. 
ΡΟ]. 8, 5 ἰηϊΐ. : Περὶ δὲ μουσικῆς 
ἔνια μὲν διηπορήσαμεν τῷ λόγῳ καὶ 
πρότερον' εἴα ἢπὸ: ᾿Αφέντες ὁ ὡς τέλος 
ἔχοντας τοὺς νῦν λόγους ἄλλην ἀρχὴν 
ποιησάμενοι λέγωμεν᾽ ὯΘ ΤΟΟΘΗΪΠΟΙ ΒΒ 
Π]ΘΙΠΟΓΘΠΏ, νοὶ αι ιβα Π] 8. 

20. μοι---μοι] ὅϊσ με-τ-με ύ, 4, ἢ- 
Υ. δὰ Αμπδῦ. ὅό, ό, 2ο. 
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ΝΠ κα ᾿ ἴω σ΄ ἣ ’, » , 

δὲ ἀκολουθήσασι πειρᾶσθαι πᾶσαν τὴν χαριν ἀποδιδόναι. 
3, ὔ , Ψ 5 . ἶ 

81 οὐ μέντοι ἔγωγε σοὶ ὅμοιος δύναμαι γενέσθαι, ἀλλα καὶ 
“- Ξ ᾽ὔ 7, Ιό 

νῦν πέμπων ἐπὶ στράτευμα εἰς Ἰ]έρσας ἐπιστέλλω, ὁπόσοι 
5 3, 3 δ ω 7, Ἑ - 3 ΄ 

ἂν ἴωσιν ὡς ἐμὲ, ἣν τι σὺ αὐτῶν δέῃ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν, σοὶ 
ς Ἂ 3 Φ δ 59... 3 3 Εν ὁ “Δ ἃ ’ὔ 

ὑπάρχειν, οὐχ ὅπως ἂν ἐθέλωσιν, ἀλλ ὅπως ἂν σὺ βούλῃ 

22 χρῆσθαι αὐτοῖς. “συμβουλεύω δέ σοι καίπερ νεώτερος ὧϊ 
μὴ ἀφαιρεῖσθαι ἃ ἂν δῷς, ἵνα μὴ σοι ἀντὶ χαρίτων ἔχθραι 
ὀφείλωνται, μηδ᾽ ὅντινα βούλει πρὸς σὲ ταχὺ ἐλθεῖν, ἀπει- 

Ἢ 7 ᾿ ΄ », 5 " 

λοῦντα μεταπέμπεσθαι, μηδὲ φάσκοντα. ἐρῆμον εἶναι ἅμα 
σ΄. 5 ΄ο Φῇ 3 κι. Ἁ 

πολλοῖς ἀπειλεῖν, ἵνα μὴ διδασκῃς αὐτοὺς σοῦ μὴ φροντί- 
΄σι Ἁ ’ὔ “ [ἡ ὦ 

4323ζειν. ἡμεῖς δὲ πειρασόμεθα παρεῖναι, ὅταν τάχιστα δια- 
ἰχά 3 “ ον 7 

πραξώμεθα ἃ σοί τ᾽ ἂν καὶ ἡμῖν νομίζομεν πραχθέντα 
Ν ,ὔ ἡ 32 

κοινὰ γενέσθαι ἀγαθα. ἔρρωσο. 
ἘΝ). 5 ΄ ἕ 2 ἠέ » σ Ὁ 

Ταύτην αὐτῷ ἀπόδος καὶ ὃ τι ἂν σε τούτων ἐρωτᾷ, ἢ 
Ν » Ν 3 ᾽ὔ 

γέγραπται σύμφαθι. καὶ γὰρ ἐγὼ ἐπιστέλλω σοι περὶ 
Περσῶν ἧπερ γέγραπται. τούτῳ μὲν οὕτως εἶπε, καὶ δοὺς 
τὴν ἐπιστολὴν ἀπέπεμπε, προσεντειλάμενος οὕτω σπεύδειν 
{4 5 νὰ Ζ Ἁ σι 

ὥσπερ οἶδεν ὃτι συμφέρει ταχυ παρεῖναι. 
3 Ζ ; Ν Ε] 7 2, ᾽ὔ ᾿ 

Εἰκ τούτου δὲ ἑώρα μὲν ἐξωπλισμένους ἤδη πάντας καὶ [13] 
Ἁ Υ Ν Ν ε , ς Χ Ξ' Ν 

τοὺς Μηδους καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τοὺς ἀμφὶ Τὶ- 
᾽’ὔὕ εν ς ’ὔ 5 ’ 3 δ). Υ 

γράνην" καὶ οἱ ἸΠέρσαι ἐξωπλισμένοι ἦσαν" ἤδη δέ τινες 
͵ χὰ πὸ Ν᾿ κα » , 

46 πλησιόχωροι καὶ ἵππους ἀπῆγον καὶ ὅπλα ἀπέφερον. ὁ 
δ ἃ Ν Ν ἰχέ Χ ᾿ , 

δὲ τὰ μὲν παλτὰ ὅπουπερ τοὺς πρόσθεν καταβάλλειν 
᾿ 2, - ΄- 5 3 ἤ ν 

ἐκέλευσε, καὶ ἔκαον οἷς τοῦτο ἔργον ἢν ὁπόσων μὴ αὐτοὶ 
530. Χ "Ὁ ἌΝ Ὸ Δ ΄ Ἁ Χ 

ἐδέοντο τοὺς δ᾽ ἵππους ἐκέλευε φυλάττειν μένοντας τοὺς 

34 

89 

τι σὺ] τις Α.Ὁ. ργ. θέλ. εἰ βούλει Α.Ο6. χρῆσθαι 
42. συμβουλεύσω Δ.Ο. 

21. καὶ οπ. Ε. 
ἀφαιρεῖσθαι εἰ ἴῃ αὐτοῖς οτη. Α. 6. τηρ΄ Τ΄. 

τὰβ. οἱ 1|, (. ἃ ἂν δῷς] ἢ ἂν δῶσιν ΔΑ.6. ργ. 34. προσεντ.] καὶ 
προσεντ. Α.Ε. ξυμφέρει (.., εὖ ἡ 5.0... 45. δὲ] δὴ Β. ἀπῆγον] 
ἀνήγαγον (ἃ. ΘΟΥΥ. ἀνέφερον (ἃ. ΘοΥΓ. δ6. ὅπουπερ] καὶ 8Δ6α. (. 
8. ν. Τ᾿ ἔκαον] ἔκαιον ἃ. ἔκᾳον (., εἴ καίειν 5. ν. Τ΄ οἷς] εἰς Α. ἔρ- 
γον] τὸ ἔργον Α. ἐκελευσε {πηΐ. 

χωρος λέγε, οὐ πλησιόχωρος. Πρόσ- 
χώρος ΔΙΗΔΌ. 5, 3» 0. οὖ Ἰηΐγᾶ 5. 3. 25» 
Ουτασπαιιθ μαθοὺ Ῥο]χ 6, 115, οἵ 

21. πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν οδ΄ ργγιδηιίαηι 
γϑαϊθαηιι5. ΒΟΉΝ, 

32. ὅντινα) ΙΟοὐι5 Θϑὺ Θρυθρίαβ δ 
ἀοοσοπάϑιῃ ρυπαἀθηίίδτη οἰν]θα. δα 
5610 δὴ αδαδθορδὶ ρϑυβοηδπι ΟἹ], 
ΟΌΔΙΩΨΙΒ. ΘΧχοτιβαί!οη6 καίπερ νεώτερος 
ὧν 8] Υ͂ρα γαχάγοη. ΒΟΉΝ, Οὐοηΐ, 
ἢ χα ἡ, 

35. πλησιόχωροι] ΠΠΠοτΤη85 : Πρόσ- 

11 Ὲ: Ρ]αιδηῖον ᾿ιορ 8.» Βυ 7 8 7 ἘΣ Ὁ 
Πλησιόχωρος ΑΥΙΒίΟΡ δ η65 οἱ Ἴπας, 
ν, ΤΠ68. ΐθρῃ. 

ἀπέφερον) ὅϊο ἴηῆὰ 5, 2, 36; 5, 2: 
25: Ἶ, 5, 34. ΒΟῊΝ. ἢ 

46. τοὺς πρόσθεν] 4, 23. 3 
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3 ’ σ Β , ΡῚ ΄- ον 57 

ἀγαγόντας ἕως ἂν τις σημήνῃ αὐτοῖς" τοὺς δ᾽ ἄρχοντας 
ἔς τος ,ὔ ν᾿ « , ΄ὕ ΄, ", ἶ 

τῶν ἱππέων καὶ Ὑρκανίων. καλέσας τάδε ἔλεξεν. 
᾿Ανδρες φίλοι τε καὶ σύμμαχοι, μὴ θαυμάζετε ὃ ὅτι πολ- [14] 

λάκις ὑμᾶς συγκαλώ" καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ παρόντα 
πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα: ἃ δ᾽ ἂν ἀσύντακτα ῇ, 

Νὰ 7 “ ΕῚ 7 7, σ“ Ἃ δ 

ἀνάγκη ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχειν, ἕως ἂν χώραν 
48 λ (β Ν ΄ 2 Ἁ «ς ΄- λὴ Ἂς ᾿ ΕῚ χλ ΞΜ 

ἄβῃ. καὶ νῦν ἐστι μὲν ἡμίν πολλὰ τὰ αἰχμάλωτα χρὴ 
) ΄“- α “ 5 

ματα, καὶ ἄνδρες ἐπ᾿ αὐτοῖς" διὰ δὲ τὸ μῆτε ἡμᾶς εἰδέναι 
΄- 7 ΘΕ ὦ, 5 Ἑ “ “ “ ,ὔ 

ποία τούτων ἑκάστου ἐστὶν ἡμῶν, μήτε τούτους εἰδέναι 
Φ ε Ψ 3 ΄- , 7 Ν Χ εἶ 

ὅστις ἑκάστῳ αὐτῶν δεσπότης, περαίνοντας μὲν δὴ τὰ 
4 » ᾽ὔ 5 ΄σ΄ » ἴω Ἂ “ ἈΝ 

δέοντα οὐ πάνυ ἐστιν ὁρᾶν αὐτῶν πολλοὺς, ἀποροῦντας δὲ 
“ ᾿ ΄- Ν ᾽ «ς 3 Ν [2 2᾽ 

39 ὃ τι χρὴ ποιεῖν σχεδὸν πάντας. ὡς οὖν μὴ οὕτως ἔχῃ: διο- 
» Ζ “ Ἁ ᾽, Χ 2, « . 

ρίσατε αὐτὰ" καὶ ὅστις μὲν ἔλαβε σκηνὴν ἐχουσαν ἱκανὰ 
᾿ “ Ν Ἂ Ν Ἕ ν»  Ἶ 

καὶ σῖτα καὶ ποτὰ καὶ τοὺς ὑπηρετήσοντας καὶ στρωμνὴν 
Ἀ » ΄“- ») - ΄σ΄ Ἁ ΄σ΄ι 

καὶ ἐσθῆτα καὶ τάλλα οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς στρατιω- 
ἐν » - ἣ 5ῸΝ ", “ 7ὔ Ἂ Ν 

τικη, ἐνταῦθα μὲν οὐδὲν ἀλλο δεῖ προσγενέσθαι ἢ τὸν λα- 
ῇ Υ͂ “ , ε 9 7 7ὔ “Ὁ 

βοντα εἰδέναι ὅτι τούτων ὡς οἰκείων ἐπιμέλεσθαι δεῖ: ὅστις 
Ἰλῖν ΦωῚ 5 Υ »)» 7 ΄ « “- ΄ 

δ᾽ εἰς ἐνδεομενὰ του κατεσκήνησε, τούτοις ὑμεῖς σκεψάμενοι 
Χ » “-“ 7 Χ Ἁ ἣν ᾿ Ψ “ 

4οτὸ ἐλλεῖπον ἐκπλήσατε. πολλὰ δὲ καὶ τὰ περιττὰ οἰδ᾽ ὅτι 
,'" ΄ μι ἰκ4 Ἂ Ν Χ « ,, φι 

ἐσται᾿ πλείω γὰρ ἅπαντα ἢ κατὰ τὸ ἡμέτερον πλῆθος 
5 ΄ 7 δ Ἁ Ν “ἃ ’ 

εἶχον οἱ πολέμιοι. ἦλθον δὲ πρὸς ἐμὲ καὶ χρημάτων 
7 “ 1 7, 7 Ν 57 

ταμίαι, οἵ τε τοῦ ᾿Ασσυρίων βασιλέως καὶ ἄλλων δυνα- 

37 

τις σημήνῃ} τις σημάνῃ Α. τι σημάνῃ Α. Ργ. τι σημανῇ (ΟΥΥ. 47. ξύμ- 
μαχοι α. ἃ ἐδ ἂν ἀσύντακτα ἢ) ἢ ἢν Α.(α. ὈΥ.» ΘΟΥΤ. τηρ΄. Υ. ἀεὶ (α. ΘΠΟΙΤ. ΓΤ. 
εἰς τὰ ΑΞα.0.Ρ 48. αὐτῶν] ἑαυτῶν Α.(. 5ἢ): οὖν ῥτη. {κ. ἔχῃ ] ἔχει 
ΔΑ... ὁοοΥΥ. ἐφ τ: ἔλαβε] ἐκέλευε Α. καὶ τοὺς] καὶ α. ΒΡ ΟΕ. στρο- 
μνὴν (α. ΘΟΥΤ. 8. ν. ΤΥ. τἄλλ᾽ Φαηΐ. τὰ ἄλλα ΑΕ. οἰκεῖον ἃ. ΡΥ. ἐπι- 
μελεῖσθαι «ππ|. δέοι ΑΕ. του] που Ε.. 5.ν.Υ κατεσκήνωσε Ε. 
τούτοις ὰ... τούτους ΔΑ.α. 40. ἀσσυρίου ὝΕΣ 

τῶν ἱππέων] ϑιυηΐ Μῆδοι, τὶ ΕΧ 5. 
43 Δρραγεῖ. ΒΟῊΝ. 

σημήνῃ] Ν. 88 4, 2, 123. ὙΠΟ. ἤ: 
50: Παρασκευάσασθαι ὃ ὅταν τις σημήνῃ. 

Ὑρκανίων] 1)6 αυϊΐθυΒ ν. ΒΌΡΓΑ 
5:25, 10 ον Ὁ. 5. 5. ΧΗΠΌΝ, 

40. οἰκεῖται] Εδὲὶ ἐπὶ δὰ αὐηιϊπίείγα. 
ἔν. ῬΥΟΡΓΙΘ οἰκεῖται οἶκος ; ἀοὶΠπαθ 

πόλις, 1. 6. σα! θου πδίτιγ, Δα τη! βίγα Γ, 
οἰκονομεῖται. Οοπῇ,. 5. 4,49. ΒΟΉΝ, 

εἰς ἐνδεόμενά του] ΔΡΕΥΠδουΪα ἴῃ 
ααϊθιβ θοῦ δ] α] ἃ δου 48 
τηοο τηϑιηογανογαί. ΖΕΤΙΝ, 

κατεσκήνησε] οΥΠηα κατεσκηνώκατε 
οὔϑι οὐ ηϊθιιδ οϑῦ 1η σΟΘΙοΙθιι5 0, 2, 2, 

ΔΙΔΌ. 2, 2, τύ, ΑἸΐθυιδ Τα ΓΒ 1Π ΟΠΊΠ]- 
Ὀυ5 δϑῦ ΑπδΌ. 7, 4.11, εὖ ϑδ'υϊαα [Δη- 
τὰ ΔἸζογατη ΡΥ ὈΘηΐΘ 3, 4; 32, Τη6- 
πουδαθαυθ ΗΟ ΠΣ Υ π- 
Ὠθαὰθ ἢϊς Οα. πεαὰθ Ηϊβί. ΟἹ. 4. 
5» 2, ὍΠῚ Β. ΡΓ. ΡΙΓΘΌΘΠΠ ὦ Ρὶυβ 
τ] θη ἄπιπὰ δὶὉ ααδιη ἱπῆτα 8, 3, 34. 
Θἴ81 ΤΌΓΠΊδ6 ᾿πι}118 ἸῺ ΠΟΙΏΡΟΒΙΐΟ οἷ 511π|- 
ΡΙΙοὶ οἱ νος. σκήνωμα ἰοῦ βΒαηΐ δρπᾶ 
ΧοΒοΡΒοηΐθιη δ]ϊοβαιθ Αἰ οοβ οχ- 
ΘΠΊΡ]α τπὖ ΠΠ 115 ᾿ην δ18 ποπ νἹ ἀθαῦτ ἴῃ 
Αἰζθσατῃ τη πα. 

40. οἵ τε τοῦ] [ὴ9 ρανίουϊα ἢὶς αὖ 7, 
1, 28, Ῥοδίίαν. Δ( ΗΠ. ΟΥ, Τὸ δὲ δ 
ΤΠη65. δίορῃ. ν. Τε, Ρ. 1916 Ὠ. 
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στῶν, οἱ ἔλεγον ὅτι χρυσίον εἴη παρὰ σφίσιν ἐπίσημον, 
4 

41 δασμούς τινας λέγοντες. καὶ ταῦτα οὖν κηρύττετε πᾶντα 
ἀποφέρειν πρὸς ὑμᾶς ὅπου ἂν καθέζησθε: καὶ φόβον ἐπι- 

- Ν - Ν ΄ « “- δι δ ς 
τίθεσθε τῷ μὴ ποιοῦντι τὰ παραγγελλόμενα" ὑμεῖς δὲ διά- 

Γ ς σ᾿ Ἁ Χ “κι. ΜᾺ , ἈΝ « ΄- 

δοτε λαβόντες ἱππεῖ μὲν τὸ διπτλοῦν, πεζῷ δὲ τὸ ἁπλοῦν, 
Φῳ 3, “ὕ Ἷ “ ΄ Ἃ 

45ἵνα ἔχητε, ἤν τινος προσδέησθε, καὶ ὅτου ὠνήσεσθε. τὴν 
Ἁ Ἃ 3 ΓΝ 7 Ἁ 

δ᾽ ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κηρυξάτω μὲν 
δ΄" 32, Χ Ε “- ὔ - Ἁ Χ Ἄ “ 

ἤδη. ἐφη, μὴ ἀδικεῖν μηδένα, πωλεῖν δὲ τοὺς καπήλους ὅ 
2, Ω Υ ΄- ΨΖ 3, 

τι ἔχει. ἕκαστος πράσιμον, καὶ ταῦτα διαθεμένους ἄλλα 
43 ἄγειν, ὅπως οἰκῆται ἡμῖν τὸ στρατόπεδον. καὶ ταῦτα μὲν 2] 

ἐκήρυττον. εὐθύς. οἱ δὲ Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι εἶπον ὧδε" 
Καὶ πῶς ἂν, ἔφασαν, ἡμεῖς ἄνευ σοῦ καὶ τῶν σῶν διανέ- ἢ ς ἣμ ἡ ς ' 

“» «ε 3 γν σι ΡΞ - 

44μοιμεν ταῦτα; ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὧδε 
’ 

προσηνέχθη" Ἦ γὰρ οὕτως, ἐφη, ὦ ἄνδρες, γιγνώσκετε 
ὡς ὅ τι ἂν δέῃ πραχθῆναι, ἐπὶ πᾶσι πάντας ἡμᾶς δεήσει 
παρεῖναι, καὶ οὔτε ἐγὼ ἀρκέσω πράττων τι πρὸ ὑμῶν, ὅ τι 
ΕΝ ζΖ 3 ε σι Ν. ς ΄σ σι Υ 27) 

ἂν δέῃ, οὔτε ὑμεῖς πρὸ ἡμῶν ; καὶ πῶς ἂν ἄλλως πλείω 
Ν ’ 4 Ν 7ἷ Ἂ σ᾽ 

μὲν πράγματα ἔχοιμεν, μείω δὲ διαπραττοίμεθα ἢ οὕτως: 
45 ἀλλ᾽ ὁρᾶτε, ἐφη, ὑμεῖς" ἡμεῖς, μὲν γὰρ διεφυλάξαμέν Τε 

ὑμῖν τάδε, καὶ ὑμεῖς ἡμῖν πιστεύετε καλῶς διαπεφυλάχθαι" 
ὑμεῖς δέ γ᾽ αὖ διανείματε, καὶ ἡμεῖς πιστεύσομεν ὑμῖν 

- ,ὕ ΕΣ Ἷ ἊΣ τὰ φὸὶ , 
46 καλῶς διανενεμηκέναι. καὶ ἄλλο δέ τι αὖ ἡμεῖς πειρασό- 

ἕ ἊΝ, ’ὔ’ ε σ΄ Ἁ ΕΥ̓ 2 

μεθα κοινὸν ἀγαθὸν πράττειν. ὁρᾶτε γὰρ δὴ, ἔφη, νυνὶ 

σφῖσιν ΔΑ. 41. ὑμᾶς] ἡμᾶς α. μετ. ἐπιτίθησθε Α. οἴ ΘΟΥΤ. 1Π ᾿ 
ΟΌΓΩ 788. ΒΌΡΘΡ δος 6. ἱππεῖς Δ. 42. μηθένα Α. καπήλους] καὶ 
ἐμπόρους 46. (. τ. - πράσιμον͵ τὸ πράσιμον Ἀ.α. Οἷἶῖ Ρο]]ὰχ 7, 8. 
ἄλλα ἄγειν) λέγειν Α... ΘΟΥ̓Ρ. Ἰηρ. Γ΄ 43. καὶ οτῃ. Α.Ε. τηρ-. Τ. 44. ἢ] 
εἰ 58.ν.γτ. α. ἔφη Ῥοβύ γὰρ Ῥαποί!8β ποία ν. α. ἀρκέσω] ὑμῖν 8. ν.γ. 
δ6α. ἃ. ὑμεῖς] ἡμεῖς (α. ΘΟΥΥ. 5.5... ἃν ΟΤΏ. . κμὲν οἵη. Α.6. τηρ. τ. 
Ἴ ΠΡ λέξομεν ἐφυλάξαμεν Α.α. ἐπιστεύσατε (α. 8.ν.γΥ. ὑμῖν] ἡμῖν 
σ. ργ. ἄλλο] ἄλλοις Α.α., ααὶ] 5. ν. τ. ἄλλό τι. 

41. ἐπιτίθεσθε} ΜΕΑ1 τιϑὰπι ποίαν! καπήλοις, 51 Τηθιηϊπουῖὶβ οχ Ρ]αΐοπθ 
Βίθρἢ. ἴῃ ΤΏεβ. ν. ᾽᾿Επιτίθημι, νο]. 2. ΔΠΠΙ5α τ ΒουΙΡ ΟΊ 8 ΑΔςΙ8, ἐ ἐμπόρους 
Ῥ. 1845. 0. Φόβον ἐντιθέναι ΑΙΠΑ. 7, 6888 τοὺς πλανήτας ἐ ἐπὶ τὰς πόλεις, ἐὰν 
4: Ὶ-: κατὰ θάλατταν ἡ ἐμπορία γίγνηται: 

42. τὴν ἀγορὰν τὴν οὖσαν ἐν τῷ ΟοηΐΓα καπήλους ἴῃ ἴοΥἿῸ ρῥτοβίδσθ οἵ 
εροαημοταθορ Μουνδ Ῥουβίοο, αὖ Ἀπ. τηθτοθβ 8Ρ ἐμπόροις Δ]]αἴαϑ γε Π8]165 Πᾶ- 
1, 5.» 6, οἱ Ὠοαϊθ βοοππάαπι Μουΐεν 4 θεῖα: 86 ν. 6; 25. 48; Αρ68: 1} 27: 
δθοομαῖ ̓ Τοιγηθυ ἐμγοιφἧ, Ῥογϑία, Ρ. 229. ὅΟΗΝ. 

κηρυξάτω [π|6]]. ὁ κῆρυξ, αὖ ἴῃ ἐκή- οἰκῆται) ιοϊίαν οἰκεῖσθαι στρατό- 
ρυξε ΑῃΔὉ. 5, 4, 26. πεδον, υἱὖ ΒρΡΓ 5. 320. Δα αἰΐο βαάγθγθ]ο 

καπήλους Ἀθοῖα. Π]Θ]ΙΟγ 5. οτηϊ πη καλῶς. Ὁ 5Βἰπὲ ἰαηαπδπι ᾿ποο]εθ ἴῃ 
καὶ ἐμπόρους. Νεα τ|]08 ἐμπόροις ]ο- οδδίγ!β, Π6 πὲ ἱποι!α οὐ ἀδβογίδ, 
ΟἿΒ 6886 ἴῃ οαϑίγ5 νιον, 56 5015 (ὐδιλθυδ 8. 
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κ “ ᾿ ε κα ΄ ᾿ ΄ , 
πρῶτον ἵπποι ὅσοι ἡμῖν πάρειξιν, οἱ δὲ προσαγονται" τού- 

53 Ν 5.7 3 Ψ ͵ Ν 

τους οὖν εἰ μὲν ἐάσομεν ἀναμβατους, ὠφελήσουσι. μὲν 
οὐδὲν ἡμᾶς, πράγματα δὲ παρέζουσιν ἐπιμέλεσθαι" ἣν δ᾽ 
ἱππέας ἐπ᾽ αὐτοὺς καταστήσωμεν, ἅμα πραγμάτων τε 

47 ἀπαλλαζξόμεθα καὶ ἰσχὺν ἡμῖν αὐτοῖς προσθησόμεθα. εἰ 
Ἁ 53 7] 2, - δ Ἄ Ν Ὁ 

μὲν οὖν ἄλλους ἔχετε οἵἱστισιν ἂν δοίητε αὐτοὺς, μεθ᾽ ὧν 
Ἂ Ν ᾿ σ΄ Ψ Ἂ ΨΥ. “- ΕΣ 7, 

ἂν καὶ κινδυνεύοιτε ἥδιον, εἰ τι δέοι, ἢ μεθ᾽ ἡμῶν, ἐκείνοις 
7 5 ,ὔ « ω Ἁ 7 ᾿ ᾽ὔ 

δίδοτε" εἰ μέντοι ἡμᾶς ἂν βούλοισθε παραστάτας μάλιστα 
᾽ « ΄- » Ά 4 ᾿ς Υ̓ σι 7 ͵ὔ « ΄“- 

4ϑέχειν, ἡμῖν αὐτοὺς δότε. καὶ γὰρ νῦν ὅτε ἄνευ ἡμῶν 
." 3, 4 ἐν Ἁ ΄ « ΄σ΄ι 

προσελάσαντες ἐκινδυνεύετε, πολυν μὲν φόβον ἡμῖν παρ- 
Ζ ή ψ Ψ Ἁ ,ὔ - “ Ψ 

είχετε μὴ τι πάθητε, μάλα δὲ αἰσχύνεσθαι ἡμᾶς ἐποιήσατε 
7 » “ ᾽ “ Ἕ Ἄ ’ Ν “ 

ὅτι οὐ παρῆμεν ὅπουπερ ὑμεῖς" ἣν δὲ λάβωμεν τοὺς ἵπ- 
«ε “ἢ ες Ὦ “δ Ἁ “- 3 ω , πὰ» 

4ρπους, ἐψόμεθα ὑμῖν. κἂν μὲν δοκῶμεν ὠφελεῖν πλέον ἐπ᾽ 
τ ωω 4 - 7 3 Χ 5 Υ 

αὐτῶν συναγωνιζόμενοι, οὕτω προθυμίας οὐδὲν ἐλλείψο- 
Ἂ ν Ν Ψ “ 7 ΕΝ 

μεν" ἣν δὲ πεζοὶ γενόμενοι δοκῶμεν καιριωτέρως ἂν παρ- 
΄σ΄ Ν “ - ᾿ Χ « ΄- 

εἴναι, τὸ καταβῆναι ἐν μέσῳ καὶ εὐθὺς πεζοὶ ὑμῖν παρε- 
7 Ν 9 ὦ“ ᾿ - “Δ 

σομεθα' τοὺς δ᾽ ἵππους μηχανησόμεθα οἷς ἂν παραδοίη- 
Ἁ [ἢ 357 ἢ » ΕῚ « ΄ι 

δομεν. ὁ μὲν οὕτως ἔλεξεν. οἱ δὲ ἀπεκρίναντο, ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς [16] 
Ν ἊΣ κ- 3... 5, Σδὰδ Ἵ ᾿ Ἃ » Ψ΄. ΕΝ 

μὲν, ὦ Κῦρε, οὔτ ἀνδρας ἐχομεν οὺὑς ἀναβιβάσαιμεν ἂν 
3ν.ἋΝς " ΧΝ [χἡ »» » " 3} “- “ 

ἐπὶ τούτους τοὺς ἵππους, οὐτ᾽ εἰ εἴχομεν, σοῦ ταῦτα βου- 
, 7 ἊἋ Ἄ ΄ ΄“ 7 

λομένου ἀλλο ἂν ἀντὶ τούτων ἡρούμεθα. καὶ νῦν, ἐφασαν, 
΄ Χ 7 γ » ΄ ὅν, Ἦ ᾽ Ά 

δι τούτους λαβὼν ποίει ὅπως ἀριστὸν σοι δοκεῖ εἰναι. ᾿Αλλὰ 

ἀναβάτους σ: ΟΟΥΤ. 8... οὐθὲν Α. ἀπαλλαγησόμεθα πη. 47. τι- 
σιν ἂν] ἄν τισι (ά. ἄν τισιν ΤῊ δοίοιτε ἃ. κινδυνεύητε Α.α. μάλιστα] 
ἂν μάλιστα Α.ἃ. 48. παρέχετε Α. 40. ἐλλείψομεν] ἂν λείψω- 
μεν Ἀ.6. τὸ Δ.(., 56 ἴῇ ρος [88. ΒΆΡΕΙ τό, οἴβὶ Ὡ1Π1] {θα πὶ 
ἉΘΟΘΠ δα, 4πὶ 5:606 5ῖ5 Ῥοῃὶδαῦ δἰ ΒΌΡΟΥ ἂν οἱ 4110] ἴῃ τηθαϊα ογΟΠ6 ΡΙῸ 
σΎΑΥΙ. τό τε Φαηΐ. ΕὐΘ ΗΑ, (σὲ ὉΟΥΤ. 8: γεν. μηχανευσόμεθα Ἀ.α. 
ΘΟΥΤ. Ἐν ΝΟΥ. παραδοίοιμεν ἃ. 5ο. ἀναβιβάσαιμεν ἂν] ἀναβιβάσαιμεν 
Αια: εἴχομεν] ἔχομεν ἰοτίαβ86 (. ΡΥ. 

406. πράγματα παρέξουσιν ἐπιμέλε- 
σθαι] ΔΥἸβΒίοΡἢ. γ6βρ. 313: Τί με δητ᾽, 
ὦ μελέα μῆτερ, ἔτικτες ; --- Ἵν᾽ ἐμοὶ 

πράγματα βόσκειν παρέχῃς. ὈΪαῖ. ΒΠ- 
ἀὐπ. Ὁ: 11} Ἂ-: Μὴ πράγματα ταῖς γυ- 
ναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

ἀπαλλαξόμεθα) Μοτῖβ Ρ. 12: ᾿Α- 
παλλάξονται ᾿Αττικοὶ, ἀπαλλαγήσον- 
αι Ἕλληνες. 'ρα πὐτιαβατιιθ [ΟΥ̓ Πγ86 
ΟΧΘΙρὶα ἀρι Χοπορμποηίΐθμι, Ρ]αίο- 
ΘΠ, οἱ Οτγαΐογοϑ, ἃ ΡΊΘΥΒΟΠΟ 8ΠΠ0- 
ἴαῖα, [α]βατη 6886 ργεοθρίππι οβίθη- 
ἀππηΐ, οἴϑι ΠΙΡσοστιτη ψαοῆῖιθ ἴῃ {4110 115 
ἤάρηη (ἸΒΒΘη81:5. 71 πὶς εβί οἰθναΐ, 
Δ. 56 Ὁ, 1, 48. 

48. μή τι πάθητε] Οοηΐ. 2,1, 8: Εἴ 
τι πείσονται Μῆδοι. 

49. ἐν μέσῳ) [π. ργοπιρίι ο5ὲ. 84:- 
τ] 16} ῬΥΘΟΙΘΡ 81105, 46 ααῖθτιβ αἰχὶ δὰ 
Βίθρῃ. Τη68. ν. Μέσος, Ρ. 822 Ὁ, 
ΒίσαθΟ 2, Ρ. 8ο: Τῶν δὲ πλαγίων 
πλευρῶν τὴν ἑσπερίαν λέγει, ἣ ἣν ὁποία 
τίς ἐστιν, εἴτε μία εἴτε δύο, ἐν μέσῳ 
πάρεστι σκοπεῖν. ΔΡΡΟΟΓΑΙΟηΐ ν. 
Λευκάς ἀἀάϊζα ἴῃ ΠΡ ΥῚΒ Δηποίαίϊο Ιθο- 
[οὐδ : Ἔν μέσῳ δὲ καὶ τὸ Μενάνδρου 
δρᾶμα ἡ ἡ Λευκαδία. 

51. ᾿Αλλὰ δέχομαι] Αοεὶρῖο ῬΟ7Ὸ. 
πὐ δ; 4, 32.. 6 5. 18, ἀλλ ιν εν 
5ΟΗΝ. 
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δέχομαί τε, ἔφη, καὶ ἀγαθῇ τύχῃ ἡμεῖς τε ἱππεῖς γενοίμεθα 
καὶ ὑμεῖς διέλοιτε τὰ κοινά. πρῶτον μὲν οὖν τοῖς θεοῖς, 

ἔφη, ἐξαιρεῖτε ὅ τι ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται ἔπειτα δὲ καὶ 
55. Ὰ ᾽ 7] ς “5 ἃ 5) 3 ἴω ᾽7ὔ 7 

Κυαξάρῃ ἐκλέξασθε ὅποι ἂν οἴησθε αὐτῷ μάλιστα χαρί- 
Ν ὰ 5 [9 ἴω 

52 ζεσθαι. καὶ οἱ γελάσαντες εἶπον ὅτι γυναῖκας ἐξαιρετέον [τ] 
35 ΡΠ ὁ Ἵ 5 ΄- 27 ν᾽ ΒΩ 

εἴη. Τυναῖκας τε τοίνυν ἐξαιρεῖτε, ἔφη, καὶ ὅ τι ἄλλο 
Ἃ ὃ ωὼ δ᾽ τὰ 3 δὰ δ᾽ 5» 7ὔ 3 “λ Ν » Ν ὯΝ 
ἂν δοκῃ ὑμῖν. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκείνῳ ἐξέλητε, τοὺς ἐμοὶ, ὦ 
« ᾿ 3 7 τ 7, 3 “4 

Ὑρκάνιοι, ἐθελουσίους τούτους ἐπισπομένους ἀμέμπτους 
᾽7ὔ ΄ο Ἂ ς ΄ 3 3 3 “ ἢ 

5353 πάντως ποιεῖτε εἰς δύναμιν. ὑμεῖς δ᾽ αὖ, ὦ Μῆδοι, τοὺς 
Ἁ τὸ » “ , “ πῪ 

πρώτους συμμάχους γενομένους τιμᾶτε τούτους, ὅπως εὐ 
ἴω ἷς ΄ Ὁ. Ἂὶ , Ϊᾷ Α ΑΙ 

βεβουλεῦσθαι ὑη ησωντομ μὸν φίλοι γενόμενοι. νείματε δὲ 

πάντων τὸ μέρος καὶ τῷ παρὰ κυαξάρου ἥκοντι αὐτῷ τε 
καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ" καὶ συνδιαμένειν δὲ πἀρακάλεῖτε, ὡς 
ἐμοὶ τούτου συνδοκοῦντος" ἵνα καὶ ᾿ζυαξάρῃ μᾶλλον 
ἰδὰ ΝῊ δι νὴ 5» ΄ Ἀν Πέ δ᾽ Ψ 

δ4εἰδὼς περὶ ἑκάστου ἀπαγγείλῃ τὰ ὄντα. Ἰ]έρσαις ὃ,, ἐφη: 
“ 3 ἴω “4 ἊὋ ἃ Ἅ ς ΄- ζω 

τοῖς μετ᾽ ἐμοῦ, ὅσα ἂν περιττὰ γένηται ὑμῶν καλῶς κατε- 
» “ 3 ’ Ν ᾿ ΒΩ ᾽ὔ 

σκευασμένων, ταῦτα ἀρκέσει καὶ γαρ, ἐφη, μάλα πως 
ς - 5 5 - Ἂ ΩΣ Ν οὶ σ 

ἡμεῖς οὐκ ἐν χλιδὴ τεθραμμεθα, ἀλλὰ χωριτικῶς, ὠστε 
, δ ε σ᾿ 7 5, Ν Εἰ ἊΝ 7 

ἴσως ἂν ἡμῶν καταγελάσαιτε, εἴ τι σεμνὸν ἡμῖν περιτεθείη, 
« 2, 5.99. ὦ ᾿" « ω ,ὔ ἦν νιν 

ὥσπερ, ἔφη, οἶδ᾽ ὅτι πολὺν ὑμῖν γέλωτα παρέξομεν καὶ 
᾿ΘῊΝ ἢ “ ᾿ ΄ 5 9 2 ΝΡ ΕΣ ἊΝ “ “ 

ἐπὶ τῶν ἵππων καθήμενοι, οἶμαι δ᾽, ἐφη, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς 
καταπίπτοντες. 

4᾿ Ἁ . Ἀ 5 “ἊΝ Ὗ ὃ ͵7 Χλ Ἄν “ 8 

Κ᾿ τοῦτου οἱ μὲν ἡσὰν ἐπὶ τὴν. θιαίρεσιν, μαλᾶ ἐπὶ τῷ [18] 
: ΩΝ “ ε ᾿ Ν ’ 

ἱππικῷ γελῶντες" ὁ δὲ τοὺς ταξιάρχους καλέσας ἐκέλευσε 
59 

οἴεσθε α. 5: ᾿» 

δ᾽ οτη. Α.α., 411 ἐπεὶ δ᾽ ἄν. 
ἐθελουσίους (α. ΠΟΥΥΤ. 

ἀμέμπους α. 

51. κυαξάρει Α.(α. σοΥΥ, ὁποῖ᾽] ὅποι Α.6α. 
ναϊκας καλὰς (. Ῥεια τ. οὗ ἂν ροϑύ ἐξ. 5.ν.0. 
ὦ] οἱ Α.α. ΘΟΥΙ͂Τ' 8. . ὑρκάνιοι] ὑ ὑρκανοὶ Α. σα. 
ἐθέλουσιν οὗς ΑΕ. ἐὰν ἐπισπομένους  ἐπιεπομένους .α. 
ΘΟΙΤ. 8. Υ. ΓΤ. 52. ξυμμάχους ἃ. βουλεῦσθαι Α. ΤΑ] κυαξάρους. 
ἥκοντι] ἀγγέλῳ 444. (α. πιρ. Υ. ἐμοὶ] καὶ απία πος α. 5.ν-ἡ- [ΔΓ] κυαξάρει. 
54. οὐκ---χκωριτικῶς ΘυάαΒ ν. Χλιδή. χωρητικῶς ἃ. ἴσως 6. 5. ν. Υ. ογαβᾶ 1}. 
ὯΠ8 ΜΕ] αἰΐογα ροϑβῦ σ. περιτιθείητε Α.(α. περιθείητε Ζομδταβ Ρ. 152 Β, ααϊ 
εἰ ἄσεμνον. 55. ἐκ τούτου ἃ. τηρ.Υ. κατὰ τοῦτο Α.Ε. ΓΑΛΌΤῚ ἤεσαν. 

οἱ μάγοι ἐξηγῶνται) Ηβγομίαβ. Μά- 
γον, τὸν θεοσεβῆ καὶ θεολόγον καὶ ἱερέα 

οἱ Πέρσαι οὕτως λέγουσι. ΘΌΙΔδ5. 1{1- 
α6π), φιλοσόφους καὶ φιλοθέους 51ς 
ἀρυά Ῥοῦβαβ ΔρΡρ 61] α1ὶ γαῖ, ΜαρῚ 
ὨΘΠΡ6 Οἶγοα θοῦ ΟἸ] πατὴ ΡΟ 1551- 
ΤΠ ΠῚ δα ΟΟΟΠΡρΑί ; τοροθῖ ΡΟριι- 
᾿πηαὰθ αὰὸ ἄθὰβ ααίδαπθ τῖσαι οο- 
Ἰθηάιι5 ββϑοῦ αυεθαῖιο ἄοπα 5] ΠρῚ}8 
Θϑϑθηῦ ὑγιθαθπάα ἀοςοῦδηῖ. Νϑτη 

ἐξηγεῖσθαι 8560. 5680}. ϑορῃ. ΕἸ. 427 
διασάφησιν θείων Ἰηαϊοαΐ, αὖ Φοῖπη. 
1. 18: Θεὸν--- μονογενὴς υἱὸς---ἐξη- 
ὙΠ ΠΟ, ΗὔΤΟΗ. θιουηθαγ δαΐθτη 
ΙηΔΡῚ ΜοαοταπΠ,, τί 8. 14. 

54. χωριτικῶς ἐβίω ζογγη]ατα ΡοπΙΐ 
ῬΟΠ ΠΧ 9. 13. 

ἐπὶ τῆς γῆς καταπίπτοντες ϑ1ς 
38. 3. 271: ᾿Αναβάντας ἐφ᾽ ἵππων ἐλά- 
σαι. 
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Ἂ ων ἧς Ν Ν χὰ, ΤΡ “ Ν δ 
τους ἵππους λαμβάνειν καὶ τὰ τῶν ἵππων σκευὴ καὶ τοὺς 
ε , ᾽ὔ ω 7 

ἱπποκόμους ἀριθμήσαντας λαβεῖν, κληρωσαμένους εἰς 
᾿ 5, ᾽7ὔ 53 Ἁ σι 3 ΄- ΄ 

»ὁτάξιν ἴσους ἑκάστοις. αὖθις δὲ ὁ Ἰζῦρος ἀνειπεῖν ἐκέλευσεν, 
3) 5 » πῶ τὶ , Ἂ ᾽ Δ. 7 Ἕ 

εἰ τίς εἴη ἐν τῷ Ασσυρίων ἢ Σύρων ἢ Αραβίων στρατεὺυ- 
3. χ" Ἢ - ΩΝ ἕ δ “- Ἂ Ἂ Ἂ 

ματι ἀνὴρ δοῦλος ἢ Μηδων ἢ Περσῶν ἢ Βακτρίων ἢ 
“ Ἂ Ἃ 7 Ἃ 3, 

Καρῶν ἢ Κιλίκων ἢ Ἑλλήνων. ἢ ἄλλοθέν ποθεν βεβια- 
τ σμένος, ἐκφαίνεσθαι. οἱ δὲ ἀ ἀκούσαντες τοῦ κήρυκος ἄσμε- 

νοι πολλοὶ προυφάνησαν' ὁ δ᾽ ἐκλεξάμενος αὐτῶν τοὺς [10] 

τὰ εἴδη βελτίστους ἔλεγεν ὅτι ἐλευθέρους αὐτοὺς ὄντας 
’ “ ε ἐγ, ἃ ἍἋ 5 χω ΄- Ἂ 3 7 

δεήσει ὅπλα ὑποφέρειν ἃ ἂν αὐτοῖς διδῶσι" τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια 
58 ὅπως ἔχωσιν ἐφὴ αὑτῷ μελήσειν. καὶ εὐθὺς ἄγων πρὸς 

Χ 

τοὺς ταξιάρχους συνέστησεν αὐτοὺς, καὶ ἐκέλευσε τά τε 
γέρρα καὶ τὰς ψιλὰς μαχαίρας τούτοις δοῦναι, ὅπως ἔχον- 

΄ι ΓΝ ο΄ 3 7 7] 7 

τες τοῖς ἵπποις ἕπωνται, καὶ τἀπιτήδεια τούτοις ὥσπερ καὶ 
΄σ » 5 σ΄ 77 ἊΨ; 3 ᾿ Ν Χ Ζ 

τοῖς μετ΄ αὐτοῦ []έρσαις λαμβανειν, αὐτοὺς δὲ τοὺς θώρα- 
᾿, δι κα 3 “ ο ΄- 

κας καὶ τὰ ξυστὰ ἔχοντας ἐπὶ τῶν ἵππων ὀχεῖσθαι, καὶ 
Ἀ δ, ΄ι ἴω ΕῚ Ἀ " Ἂν ΄“. 

αὐτὸς οὕτω ποιῶν κατῆρχεν, ἐπὶ δὲ τοὺς πεζοὺς τῶν ὁμο- 
» ς “οι 'κ 3, Ψ “- 

τίμων ἀνθ᾽ αὑτοῦ ἕκαστον καθιστάναι ἄλλον ἄρχοντα τῶν 
ς ͵ ὁμοτίμων. 

ΚΕΦ. Ζ. 
. Ἁ Ἀ 3 ν - 53 7 μον ’ 

Οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ ταῦτα εἶχον. Γωβρύας δ᾽ ἐν τούτῳ 
,Ὁ ᾽ ΕῚ ᾽ ω ε “ 

παρὴν ᾿Ασσύριος πρεσβύτης ἀνὴρ ἐφ᾽ ἵππου σὺν ἱππικῇ 
3 ᾿ Ἀν ἡ ο ε Ν 

θεραπείᾳ: εἶχον δὲ πάντες τὰ ἐφίππων ὅπλα. καὶ οἱ μεν 
δου ἃ “ Ἀτ .' ΄ τιν 

ἐπὶ τῷ τὰ ὄπλα παραλαμβάνειν τεταγμένοι ἐκέλευον παρα- 
ΩὩ ο ϑ, « 

διδόναι τὰ ξυστὰ, ὅπως κατακάοιεν ὥσπερ τἄλλα. ὃ δὲ 
͵ Ξ σ ἴω “ 7 5 “- ᾿, «ς 

Γωβρύας εἶπεν ὅὃτι Κῦρον πρῶτον βούλοιτο ἰδεῖν" καὶ οἱ 
ς ΄, Χ ᾿ 3, ς “- ᾽ὔ μ μὴ 

ὑπηρέται τοὺς μὲν ἄλλους ἱππέας αὐτοῦ κατέλιπον, τὸν δὲ 
7 32 Ν Ν ΄“- « β 6 53 Ν ΄“ 

2 Γωβρύαν ἀγουσι πρὸς τὸν Κῦρον. ὁ δ᾽ ὡς εἰδε τὸν Κῦρον, 
32, 5 ’, 3 ΑΗΒ Ν Ν 7 » ΄ », 

ἔλεξεν, Ὦ δέσποτα, ἐγώ εἰμι τὸ μὲν γένος ᾿Ασσύριος" ἔχω [2] 

56. αὖτις Α. αὐτὸς . τηρ. Τ. ἀρραβίων Ε. βεβιασμένος 6. 8.ν.7. 
βεβιασμένων .(. ργ. 57, ἀκούσαντες] ες 85.0.1. α. προὐφάνησαν 
ΕΗ, προεφάνησαν Δ.α. ἃ ἂν αὐτοῖς ἃ. Πη0΄. Τ΄ κἂν αὐτοὶ Δ. κἂν 
αὐτὰ ἃ. 58. [ΔὈΥ] τὰ ἐπιτήδεια. καὶ τὰ ξυστὰ λαμβάνειν καὶ ἐπὶ 
τῶν ἵππων ὀχ. 1). (ὑατη. αὑτοῦ] αὐτοῦ Α. αὑτῶν 6. 8. ν. 1. ἑαυτῶν ἢ). δπ. 
1. γωβρίας 6. Ὠϊς οἱ 1ηἶτα, αὖ 111}1ο Α. ᾿γΓ. τὰ ἃ. πάντα τὰ Α. ἐφίππων 
ΘΟΒηρΙάοσιιβ. [011 ἐφ᾽ ἵππων. ΤΌ τιὶ κατακαίοιεν. γωβρίην Α. γω- 
βρίην (-. ΕΓ. γωβρίαν α. ΘΟΥΥ. 2. ἔλεξεν] ἔλεξεν ὧδε πηύ. μὲν ροϑί 
ἀσσύριος α. ἔχων---ὑπάρχων Α.(.. ΡΥ.» ΘΟΥΤ. Γ΄ 

58, τὰς ψιλὰς} δ΄η6 Ὀα](οἰ8. τῶν ὁμοτίμων] {Ππιιπ οΧ Ορ(ἰπχαίθα5. ΘΟῊΝ, 
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δὲ καὶ τεῖχος ἰσχυρὸν καὶ χώρας ̓ ἐπάρχω πολλῆς" καὶ 
ἵππον ἔχω δισχιλίαν τριακοσίαν, ἣν τῷ τῶν ᾿Ασσυρίων 
βασιλεῖ παρειχόμην καὶ φίλος ἦν ἐκείνῳ ὡς μάλιστα" ἐπεὶ 

δὲ ἐ ἐκεῖνος μὲν. τέθνηκεν. ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς ὦν, ὁ δὲ 
παῖς ἐκείνου τὴν ἀρχὴν ἔχει ἔχθιστος ὧν ἐμοὶ, ἥκω πρὸς σὲ 
καὶ ἱκέτης προσπίπτω καὶ δίδωμί σοι ἐμαυτὸν δοῦλον καὶ 
σύμμαχον, σὲ δὲ τιμωρὸν αἰτοῦμαι ἐμοὶ γενέσθαι" καὶ 
παῖδα οὕτως ὡς δυνατόν σε ποιοῦμαι" ἄπαις δ᾽ εἰμὶ ἀρρέ- 

4 νῶν παίδων. ὃς γὰρ ἦν μοι μόνος καὶ καλὸς κἀγαθὸς, ὦ 
δέσποτα, καὶ ἐμὲ φιλῶν καὶ τιμῶν ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα 
πατέρα παῖς τιμῶν τιθείη, τοῦτον ὁ νῦν βασιλεὺς οὗτος 
καλέσαντος τοῦ τότε βασιλέως, πατρὸς δὲ τοῦ νῦν, ὡς δώ- 
σοντος τὴν θυγατέρα τῷ ἐμῷ παιδὶ, ἐγὼ μὲν ἀπεπεμψά- 
μὴν μέγα φρονῶν ὅτι δῆθεν τῆς βασιλέως θυγατρὸς 
ὀψοίμην τὸν ἐμὸν υἱὸν γαμέτην, ὁ δὲ νῦν βασιλεὺς εἰς θήραν 
αὐτὸν παρακαλέσας καὶ ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν ἀνὰ κράτος, ὡς 
πολὺ κρείττων αὐτοῦ ἱππεὺς ἡγούμενος εἶναι, ὁ μὲν ὡς 
φίλῳ συνεθήρα, φανείσης. δὲ ἄρκτου διώκοντες ἀμφότεροι; 

, ὁ μὲν νῦν ἄρχων οὗτος ἀκοντίσας ἥμαρτεν, ὡς μήποτε 
ὠφελεν, ὁ δ᾽ ἐμὸς παῖς βαλὼν, οὐδὲν δέον, καταβάλλει 

4ἀτὴν ἄρκτον. καὶ τότε μὲν δὴ ἀνιαθεὶς ἄρ᾽ οὗτος κατέσχεν 
ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον' ὡς δὲ πάλιν λέοντος παρατυχόν- 
τος ὁ μὲν αὖ ἥμαρτεν, οὐδὲν θαυμαστὸν οἶμαι παθὼν, ὁ δ᾽ 
αὖ ἐμὸς παῖς αὖθις τυχὼν κατειργάσατό τε τὸν λέοντα καὶ 
εἶπεν, Αρα βέβληκα δὶς ἐφεξῆς καὶ καταβέβληκα θῆρα 
ἑκατεράκις, ἐν τούτῳ δὴ οὐκέτι κατίσχει ὁ ἀνόσιος τὸν 
φθόνον, ἀλλ᾽ αἰχμὴν παρά τινος τῶν ἑπομένων ἁρπάσας, 
παίσας εἰς τὰ στέρνα τὸν μόνον μοι καὶ φίλον παῖδα 

δισχιλίαν ἴ,., 586 ὡ 5. α 8]. τη. δὲ εἰς χιλίαν Α. δ᾽ εἰς χιλίων α., 564 ΠΟΥ. ἴῃ 
ων. εἰς χιλίαν Μ. Ζοπαταβ Ὧ: ΤΡ Ὁ. τριακοσίαν ΟΠΊ. Α. τριακοσίων ἃ. 
ἐκείνου] ὁ ἐκείνου Α. 3: αὐτῷ αὐτὸν 1. κρείσσω, 586α ν 5.0.1. (. 
φίλος (α. σοΥν. 8.0. 1.ὕὄ ὡς] ὥστε Α. α. 4. οὐθὲν Α. οἴομαι. α.α. 
κ. τὸν λ.] ΡΟΙΙΧ 9, 152. ΓΔΡΥῚ ἄρα. μιᾷ ἀαηία δὶς ἀαα. (. πηρ'. Υ. 
θηρα] ς 5.ν.τ. 846. α. παίσας οτη. Α.6. τηρ. τ. 

2. δοῦλον] Αρυᾶᾷ Ῥεγβαβ οἵὴπεβ δοηργαϊξ δηΐτηο ἀοίογα Ὄοτητηοίο. 
ΒΘΓΨῚ ΠΑὈΘδηΐτ Ργροίου τορειη. ἡ. Δα ΒΟῊΝ, 
ΑΔ. 1, 9» 29. ΖΕΙΙΝ. ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν] ιτηοη Ατ- 

8: δ σ ρθεο Οὔ τιθείη σΟρΡυΪΔη-ὀ ἰδαχουχὶβ ᾿ῃ ΜοσαῦνΖιτη Ἰην] απ ΠᾶΥ- 
ἄπ. 5ΟΗΝ. ταῦ Οἰθβϑιαβ ΡΏΟΩΙ ΒΙΌ]. Ρ. 41,21. 

ὁ δὲ νῦν] Ταγθαίιιβ. ΟΥ̓ ]ΟΪ8. οὐο 
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5 ἀφείλετο τὴν ψυχήν. καγὼ μὲν ὁ τάλας νεκρὸν ἀντὶ νυμ- 
φίου ἐκομισάμην καὶ ἔθαψα τηλικοῦτος ὧν ἄρτι γενειά- 
σκοντα τὸν ἄριστον παῖδα τὸν ἀγαπητόν" ὃ δὲ κατακανὼν 
ὥσπερ ἐχθρὸν ἀπολέσας οὔτε μεταμελόμενος πώποτε φα- 
νερὺς ἐγένετο οὔτε ἀντὶ τοῦ κακοῦ ἔργου. τιμῆς τινος ἠξίω- 
σε τὸν κατὰ γῆς. ὅ γε μὴν πατὴρ αὐτοῦ καὶ συνῴκτισέ με 

6 καὶ δῆλος ἢ ἣν συναχθόμενός μοι τῇ συμφορᾷ. ἐγὼ οὖν, εἰ 
μὲν ἐζ) ἐ ἐκεῖνος. οὐκ ἄν ποτε ἦλθον πρὸς σὲ ἐπὶ τῷ ἐκείνου 
κακῷ" πολλὰ γὰρ φιλικὰ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου καὶ ὑπηρέ- 
τησα ἐκείνῳ" ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὸν τοῦ ἐμοῦ παιδὸς φονέα ἡ ἡ ἀρχὴ 
περιήκει, οὐκ ἂν ποτε τούτῳ “ἐγὼ δυναίμην εὔνους γενέ- 
σθαι, οὐδὲ οὗτος ἐμὲ εὖ οἱδ᾽ ὅτι φίλον ἄν ποτε ἡγήσαιτο. 
οἶδε γὰρ ὡς ἐγὼ πρὸς αὐτὸν ἔχω καὶ ὡς πρόσθεν φαιδρῶς 
βιοτεύων νῦν διάκειμαι, ἔρημος ὧν καὶ διὰ πένθους τὸ 

7 γῆρας διάγων. εἰ οὖν σύ με δέχει καὶ ἐλπίδα τινὰ λάβοιμι 
τῷ φίλῳ παιδὶ τιμωρίας ἄν τινος μετὰ σοῦ τυχεῖν, καὶ 
ἀνηβῆσαι ἂν πάλιν δοκῶ μοι καὶ οὔτε ζῶν ἂν ἔτι αἰσχυ- 

8 νοίμην οὔτε ἀποθνήσκων ἀνιώμενος ἂν τελευτᾶν δοκῶ. ὃ [3] 
μὲν οὕτως εἶπε: Κῦρος δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ᾽ ἤνπερ, ὦ } 
Γωβρύα, καὶ φρονῶν φαίνῃ ὅσαπερ λέγεις πρὸς ἡμᾶς, 
δέχομαί τε ἱκέτην σε καὶ τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς σὺν 

5. ὼν] δ᾽ ὧν Α.Ὁ. ἄριστον] ν 5.ν.1. Ε. κατακανὼν Ἡ.Θ. κατακαίνων 
Α.α. οὔτε ἢν. οὐ μὲ Ααὶ ξεν Ξνὶ τινὸς τιμῆς ἃ. συνῴκισεν Ἀ. 
συνῴκισε {πὸ ΤΟΥ, ἢ μοι] μου . 58.ν. τ. ξυμφορᾷ ἃ. 6. οὖν] 
μὲν οὖν α. περιῃεὶ (ἃ. ΘΟΥΥ. Πηρ’. Τ΄ τούτῳ Ἰπίοι ἤπθηη οἵ ᾿Π1{{π|πΠῈ ῬΑΡῚ 86 
Ομ. (. ἐμὲ] δέ με Δ... ἐμὲ ροβί ποτε Δα. «“πηΐ., οἵη. Ὠϊς, ἈΡῚ τϑϑειταὶ. 
πρόσθε Ἀ.(α. ΠΟΥΤ. 8. ν. Υ΄ φαιδρῶς Οα. πηρ. τ΄. βιοτεύω Α.α. 
η. δέχει Β. ΡΥ.» αὐ νΙάοίαν. δέχῃ Α.6. ἔτι αἰσχυνοίμην (ὰ. ΘΟ}. ἐπαισχυ- 
νοίμην ΔΑ.α. ρζγ. 8. σοι (ἃ. (ΟΥΤ.» ὈΓ. ἰογίαββο σε. Ῥοβί αιοα τὸν φονέα 
δα, τηρ΄ Τ., ρΡοβί παιδὸς Ι«.Μ. . 

οαπὶ ἀαἴίνο Ῥϑυβοπο οὖ σοηϊσινο 1Ὲ] 
ΠΟ] ηΟἿ], ἰδιηθη, ααθτη. ΠΟ ΒΟ] τη 
δοναιη οὑτὴ ααἴϊννο ΡΘβΒοΟηδρ, 5864 

5. ἀγαπητὸν 1. 4. μονογενῆ 5. {ΠῚ ΟἸ1ΠῚ. 
8. ὦ Γωβρύα] [πᾶς Ογτιιβ αἰν!ηᾶ- 

νοῦὶῦ ἤμὰπο βθηθπ (ΔΟΌΥ ΠῚ ΨΟΘΔΙ], 
ααξοῦῖ Μαυτγοίαϑ Ν. 1,..ὄ 14, 16. Ηαυᾶ 
ἀαι016 τη] ῦο5, αὶ δατη Ρογατιχ θυδηΐ, 
δηΐθα ΟὙΤΟῸ ΠΟΙΏΘΠ 5618 Πα ]οαν ΘΓ. 
5ΟΗΝ, Βρδοῖαβ Μαυγοῦιβ Ορρ. νο]. 2, 
Ρ. 598 δα α!ύ (Δ]1ὰ πηυ]ΐα ΓΘΡΟΙῚ ἀραα 
ΒΟΙΙΡΌΟΥΘΒ, ῬΓΟΘΒΟΥ ΠῚ [α Ὀ ] πη. 

τιμωρήσειν σοι τοῦ παιδὸς --- ὑπι- 
σχνοῦμαι] 1)6 νᾶῇϊὰ ν ΥῸ] τιμωρεῖν 
σοηβίγποοημθ Αἰχὶ δα 65. Βίθρῃ. 
νῸ]. 7, Ρ. 22ογ---ὃ, ἀθαιιθ ος ]000 
Ρ. 2207 Α. Εὖ αιδηατᾶπι Ἰπίου οχ- 
ΘΠΡ]α 1ΠΠῸ οἰζαύα ππ]} τὰ οδί ΔΟίν] 

ΘὔΔΠη τ θα Ἰπιπὶ ΟΠ σ᾽ ηἸνο σοηδβίσαδ- 
[ῸΓ Τϑὶ, Πα Ππδτη ΔΟσιιΒαῦγῸ ΡΘΙΒΟΠ δ 
Δ 4115. τι] οἰ ΒΟ  [π| σΟὨ] ποίη, ΠΟ 
οϑῦ ΟἿ δοῦν ὰπ ΠΟῺ ΡΟΒΒΙΐ οἵ οαπὶ ρσ6- 
Ὠἰ ΕἾ γΟ ΓΘ σΟΠΒΕΠΕΙ οὐ οηὶ ἀδίνο Ρθυ- 
ΒΟΠΦ0. ΟἿἿΪ 418. ΟΡ᾿ Λα] αῦθγ, πιὰ ΕἸΡῊΪ- 
Ποαίίοπο Ἰοσπὶ ΠῸΠ ἢαθθῦ τηθη 1}, 
5664 δοῦναη,, πὸ αἰούππη 1146 πὶ Ρ. 
2208 ). Αὐοραϊε ααοα δοῦν βὶρ- 
ΠΙ ΠΟΔΊ ΟΠΘ. ΡῈΠΙΘΠΑΙ ν6] Δ]Π]Θ πα) νἱ- 
ἀθῦαν ἃ ργοβα Αἰποογαχῃ, οἵ Ροϑίϊβ γὸ- 
παποηάήτιπι, αὖ ΓΓΠοΙηαΒ φογΒΙροΐ, 
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-“ ε ἴω , 57 3.7 σι 

θεοῖς ὑπισχνοῦμαι. λέξον δὲ μοι; ἐφη; ἐάν σοι ταῦτα ποι- 
ὦμεν καὶ τὰ τείχη σε ἔχειν ἐῶμεν καὶ τὴν χώραν καὶ τὰ 
ὅπλα καὶ τὴν δύναμιν ἥνπερ πρόσθεν εἶχες; σὺ ἡμῖν τί 

ο ἀντὶ τούτων ὑπηρετήσεις ; "οὐ δὲ εἶπε, Τὰ “μὲν τείχη: ὅταν [4] 
7, “ 

ἔλθῃς, οἶκόν σοι παρέξω" δασμὸν δὲ τῆς χῶρας ὄνπερ 
7 

ἔφερον ἐκείνῳ σοὶ ἀποίσω" καὶ ὅποι ἂν στρατεύῃ, συστρα- 
7 ΧΝ “ 7 , 27 3, ῇ 

τεύσομαι τὴν ἐκ τῆς χώρας δύναμιν ἐχων. ἐστι δε μοι; 
ἔφη. καὶ θυγάτηρ παρθένος ἀγαπητὴ γάμου ἤδη ὡραία, ἣν 
ἐγὼ πρόσθεν μὲν ᾧμην τῷ νῦν βασιλεύοντι γυναῖκα τρέ- 
φειν: νῦν δὲ αὐτή τέ μοι ἡ θυγάτηρ πολλὰ γοωμένη 
ε , Χ ἴω 3 Χ “ σι 3 “. ω 3 7ὔ 

ἱκέτευσε μὴ δοῦναι αὐτὴν τῷ τοῦ ἀδελφοῦ φονεῖ, ἐγὼ τε 
[2 7 7 “σι ’ ᾿ 7 ἐν 

ὡσαύτως γιγνώσκω. νῦν δὲ σοι δίδωμι βουλεύσασθαι καὶ 
Ν ΄, Ψ ὰ Ὰ Ν τ ΟΥΕᾺ “ ᾿ Χ 

περὶ ταυτης οὕτως ὥσπερ ἂν καὶ ἐγὼ βουλεύων περὶ σε [5] 
το φαίνωμαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾽Επὶ τούτοις, ἔφη, ἐ ἐγὼ 

ἀληθευομένοις δίδωμί σοι τὴν ἐμὴν καὶ λαμβάνω τὴν σὴν 

δεξιάν' θεοὶ δ᾽ ἡμῖν μάρτυρες ἔστων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
ἐπράχθη. ἀπιέναι τε κελεύει τὸν Γωβρύαν ἐ ἔχοντα τὰ ὅπλα 

καὶ ἐπήρετο πόση τις ὁδὸς ὡς αὐτὸν εἴη, ὡς ἤξων. ὁ δ᾽ 
ὅλ Ἢ 27 ΒΥ Ἃ ἴω δπ. “Δ λ ζ 9 

ἔλεγεν, "Ἣν αὔριον ἴῃς πρῷ, τῇ ἑτέρᾳ ἀν αυλίζοιο παρ 
ημῖν. 

. δ ᾿ ἢ ε " ΄ εἰν τοὶ 
Οὕτω δὴ οὗτος μεν ᾧχετο ἡγεμόνα καταλιπών. οἱ δε[6] 
“ “ ἃ ᾿ ε 57 ΄" ΄ι 3 ΄ι 

Μῆδοι παρῆσαν, ἃ μὲν οἱ μάγοι ἔφασαν τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν, 
1 --- 

ἐάν] ἄν Α. ποιῶμεν] ποιῶμαι Α.ἃ. καὶ τὰ ὅπλα οτῃ. ἃ. 9. ὃ. δὲ] 
τεσ: 5. Ὑ0: γοωμένη ] ῬΟΙ]ΙῸΧ 2, 1οο. ἀδελφῷ ἃ. ργτ. δίδωμι βου 1ῃ 
γ85. οὐ 11}. (. σὲ] σοῦ (. 5.γν. τ΄. φαίνομαι ἃ. φγ. 1ο. ἀληθευο- 
μένοις Ὁ. ἀληθευόμενος Δ.Οα. γωβρίαν α. ΓΑΌΤ] πρωί. 11. οὔ- 
τως Δ. εἴ καταλιπόν. ἃ Βίορμπαηθβ. [101] τά. οἱ μάγοι (.Ο.}). ὕδιη. 
Υ. σιγῇ Δα. 

οα]ὰ5 ἀ6 βοπίθηςα ΟἸχὶ 1014. Ρ. 2207 ῬΒΟΠΙΙ, τπὖ Π1Ο ᾿ἢ ΠΟΠΉΆ]]15, ἴῃ ΟΠ 1115 
Α; 2200 ΔΑ. Νὰπι απεπὶ Η. δ'ίε- 
ΡΒΔΠῈΒ οἰϊαντῦ Ἰοσατα Χοη. ἘΕΙΡ. 1Ας. 
2. 2: "Ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν ἡβώντων 

μαστιγοφόρους, ὅπως τιμωροῖεν ὅτε 
δέοι, τοίθγθπαυβ δ βρη Ποδ.] ΠΟ 
ΟΡΙα]α πα]. [}ς}0Δαπ|6 ε͵θοὶ γερὰ 80 
ΟΡ τη 8 ΟἸΙ588 τὸν φονέα, ῬΙῸ 4αϊθτιβ 
τὸν φόνον ΖΟΠδΙΆΒ Ρ. 158 1}. 

καὶ τὰ ὅπλα, 4186 τιηἴτ|8. διοίουγιαίθ 
(. ἀεἸονιῦ ΘΟ ηθι θυ ἰαπαπᾶπι ἰη- 
ΘΡΟΙΒΒΙΠΊἃ, ΠΟῚ ΔηΪηΔαν οα  σΟΠ ΠΤ Π]ΔΥῚ 
5. 10, ἀπιέναι κελεύει τὸν Τωβρύαν 
ἔχοντα τὰ ὅπλα. 

9. μοι αὑτὴ γοωμένη ᾿ππρΘηαιπτη. 
1Ο. ἔστων] ΠΟΥΠΊαπὶ ἔστωσαν Χοπο- 

Ἰ]δίδπη 6. 4, 6, Εἰᾳ. 12, 4. οἴ 1116 6856 
ἴῃ ἔστων τηπίαπαάδῃῃ οὐ ἀρια πο. 8, 
18, οἵ ΡῬ]αϊοηθηι Ἰοοὶβ δα ϑίβθρῃ. ν. 
Εἰμὶ οἰξαί!Β νο]. 3, Ρ. 2Ζόι (Ὁ, 1ρ86 ]11- 
Ὀτογαη ἢος ἸΟ6Ὸ αΙΒβθηϑ8 ᾿ΐῶ τα α!ῦ 
ῬΙΌΡΑΡΙ]16 αὐ αἰχὶ δα Απᾶῦ. μ. χυὶ. 
Νο μ᾽ ὑἹθαθπηάπιῃ Ἡθγοάοῦ θ᾽ θια 
ΤΠΘΙΠΟΤαΐΟ ΘΧΘΙΏΡΪΙΟ 1, 147. αὐ Εἰ ατ]- 
ΡΙαΘθο [οῃ. 1120: Παροῦσι δαῖτες ἔστω- 
σαν φίλοις, Ῥυαθηΐεν 7δπὶ Δ Ὁ ΕἸ] ΤΏ 5]6]0 
ταο]θοῖο. Ν΄. δά 7, 2,14; ὃ, 6, τι. 

τῇ ἑτέρᾳ] [16 ἰοτγίϊο, αὖ τῇ ἄλλῃ 2, 
2, 245 σαστῃ 8110] ἀϊοαξαν Ὧἀδ ββοιηᾶο, 
τ αἰοίατη δα ΑπμδὉ. 2,1, 32. ΕὙΘΑΘῊΒ 
ααΐθιη ἴῃ ΟΥὐτορ. οἵ Απαβαϑὶ ἔογπαμϊα 
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» ὃ ’ ἴω ’ὔ ΚἙ ’ δ᾽ ξ ᾿ Ἁ λλί ᾿ 

ἀποδόντες τοῖς μάγοις, ἵυρῳ δ ἐξηρηκότες τὴν καλλίστην 
Ν γ ᾿ ,7ὔ “ Ὰ 7, Ἂ ᾽. 

σκηνὴν καὶ τὴν Σουσίδα γυναῖκα, ἢ καλλίστη δὴ λέγεται 
΄- Ν 7 Ἂ 7 Χ 

ἐν τῇ Ασίᾳ γυνὴ γενέσθαι, καὶ μουσουργοὺς δὲ δύο τὰς 
ἷφ Ἷ , Χ » Ν 7 “ Α 

κρατίστας, δεύτερον δὲ Κυαξάρῃ τὰ δεύτερα" τοιαῦτα δὲ 
ἄλλα ὧν ἐδέοντο ἑ ἑαυτοῖς ἐκπληρώσαντες, ὡς μηδενὸς δεό- 

12 μενοι στρατεύωνται πάντα γὰρ ἣν πολλα. “προσέλαβον 
δὲ καὶ Ὕρκάνιοι ὧν ἐδέοντο' ἰσόμοιρον δὲ ἐποίησαν καὶ 

᾿ Ν ΄ 2 Ἂ Νν δ Ν 

τὸν παρὰ Κυαξάρου ἄγγελον: τὰς δὲ περιττὰς σκηνὰς 
“ 3 ΄ 7, ε - Ἶ ͵7ὔ 

ὅσαι ἦσαν ἵζύρῳ παρέδοσαν, ὡς τοῖς Πέρσαις γένοιντο. 
Χ ᾿ , ΕΗ 3 κ “ Ἔ “- ᾿ 

τὸ δὲ νόμισμα ἔφασαν, ἐπειδὰν ἅπαν συλλεχθῇ, διαδώσειν" 
καὶ διέδωκαν. 

τοὺς κρατίστας Ὁ τοὺς κρατίστους Β. λέγεται] τῶν 8.ν.Υ. 6: α. 
κυαξάρει Α. κυαξάρῃ Β. ἘΠ. ὑρκάνιοι] ιοι οὖ δεοθηύιβ 1η γ88. ἃ. 
κυαξάρους καὶ τὸν] τὸν Α.α. ἅπαντα ἃ. ΡΥ. συλλεχθῇῃ]) 
συναχθῆ τα 

αὔριον πρῷ τοδβίϊποπαα 6βύ ἴῃ 11]ἃ 2, 2, 
᾿Αλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν 

ἤδη κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ μὴ, αὐτὸς 
᾿ » ΄ , . 

πρῷ ἀπιέναι φησίν. ἴ0Ὸ1 Οὐ. ΡΥ. ΡῥΓῸ 
αὐτὸς Παὰα 4016 Παρ αὔριον. 

11. μουσουργοὺς] [,οο05 ΑΙΠΘΗη. 12, 
Ὰ τ ΄“- 

Ῥ.- 6ογ Ε΄: Παλλακίδας εὗρον τοῦ βασι- 
λέως (Δαρείου) τριακοσίας εἰκοσιεννέα. 

ΜδουΟθΙ ἴῃ ϑοπηη. ΞΟ. 2, 3, οὗ 188 
1ῃ πος νοοάθα]ο οἰΐανι Η παἰοΙ πβοητιϑβ; 
αἀαταῦ τη08 ΠοαΊΘαπ6 πη Αβ8ιῖιὰ. ΘΗΝ. 
1)6 Ῥϑ810}}18 τϑρὶβ Ρογβαγιη ν. Ηθγὰ- 
ΟἸ1465 στη. ἀραα ΑἿΠΘη. 12, Ρ. 514 Β. 

12. διαδώσειν καὶ διέδωκαν) ΑΠδΡ. 
4, 5, 15: Τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι" 
καὶ ἐτετήκει κιτ.λ. 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΠΑΡΑΕΤΑ, 

ΒΙΒΛΙῸΝ ΠΕΜΠΤ7ΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
ἘΞ Ὧ ΄ὔ ΕΣ ἐς Νὴ “ Ἁ 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξαν τε καὶ ἔλεξαν" ὁ δὲ Κῦρος τὰ 
ἐς ’ὔ ἃ 7 

μὲν Κυαξάρου ἐκέλευσε διαλαβόντας φυλάττειν οὗς ἥδει 
Ψ ΚΣ Ὁ “ « “ 27 

οἰκειοτάτους αὐτῷ ὄντας" καὶ ὅσα ἐμοὶ δίδοτε, ἡδέως, ἐφη, 
" ΄- ε “ ς γι ΄ 

δέχομαι: χρήσεται δ᾽ αὐτοῖς ὑμῶν ὁ ἀεὶ μάλιστα δεό- 
Ἵ 7 ζω ὁ 3, Ν Χ ἈΝ 

μενος. φιλόμουσος δέ τις τῶν Μηδων εἰπε, Καὶ μὴν ἐγὼ 
ἊΣ “- “ “- 3 7 «ς Ἂ ΟΝ ἿΝ - 

ὦ Κῦρε, τῶν μουσουργῶν ἀκούσας ἐσπέρας ὧν σὺ νῦν 
3, 3, ', 5 [ω » ἴω 

ἔχεις, ἡδέως ἠκουσά τε κἂν μοι δῷς αὐτῶν μίαν, στρα- 
ἢ ὃ», “- Ψ Ἂ 3) ᾽ ε δ “- 

τεύεσθαι ἂν μοι. δοκῶ ἥδιον ἢ οἴκοι μένειν. ὁ δὲ Κῦρος 
εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, καὶ δίδωμί σοι καὶ χάριν οἶμαί 

σοι πλείω ἐ ἔχειν ὅτι ἐμὲ ἤτησας ἢ σὺ ἐμοὶ ὅτι λαμβάνεις" 
οὕτως ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χαρίζεσθαι. ταύτην μὲν οὖν ἔλαβεν 
«ς ῇ 

ὁ αἰτῆσας. 
Καλέσας δὲ ὁ Κῦρος ᾿Αράσπαν Μῆδον, ὃς ἦν αὐτῷ ἐκ [1] 

1. οἱ μὲν---αοἰτήσας οτ. (. ργ. οὖ τηρ΄. τ. δα 'αἷὸ Πρτὸ 4, αὖ Φπηΐ. δὴ ΟἿ. 
α. τε καὶ ἔλεξαν οτη. Α. κυαξάρους α. ἐκέλευε Α. ἐκέλευσε Β. εἰ 
Ῥοβί κῦρος. ῬΟΏΘῊΒ α. φυλάττειν ἐκέλευσε ΖοΟΠδΓαΒ Ρ. 153 ἃ. ὅσα] ὅσα δὲ α. 
ἔφη ἔφη ἐγὼ α. ἰτάσα α. ὅσα ἐμοὶ δίδοτε, ἡδέως, ἔφη, δέχομαι οἰΐατη Ζο- 
ΔΙΆ. ἀεὶ οἴη. εἶπε καὶ μὴν ἐγὼ] εἶπεν ἐγὼ νῦν Α. ἤκουσά τε 
ἡδέως καὶ ἣν ἃ. “ῸΞ οἴῃ. Α. ἔγωγε α. Τὺ ν] οἴομαι. ἐμὲ) με α. 
5: ἀράσπην 1|0Υ1 οὐ ΑὐϊϑΕ!α. νο]. 2, Ρ. 512 οἰ δ 8 κ. δὲ ἃ ἀράσπην, ὃς ἦν ἐκ π. αὐτῷ 
φίλος, ᾧ τὴν στολὴν ἔδωκε, ΖοΠαΓαΒ. ἐκ παιδὸς αὐτῷ (ἀ. αὐτῷ ἐκ παίδων 
Ζομπδνδβ. 

1. διαλαβόντας] Ρ]ΥΡτι5 Ἰρι ταν 56᾽- σας. ΒΟῊΝ, 
νδηάδιη ρδγίθπη Οὐὑαχαυ]8 α6 Ῥιθαα 
αἸΒρθυον 1 Ογτυβ. [0 ἔδυβ 5, 1. 20: 
Τοὺς δὲ Πέρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνὰς, 
τοῖς μὲν ἱππεῦσι τὰς τούτοις πρεπού- 

σας, τοῖς δὲ πεζοῖς τὰς τούτοις ἀρκού- 

διψῶ χαρίζεσθαι) Οομΐ, ἀΘ6 που νουθο 
Αἴπθη. το, Ρ. 4322. Εν 0ὐἱ εχ τρίτῳ 
Παιδείας οἰϊαί ἐγὼ ὑμῖν διψῶ χαρί- 
σασθαι. ἴὕπαε ᾿τιβέαίῃ. Οα. }.1701,20. 

2. ᾿Αράσπην ἸἰΠΥὶ οἰϊδηι ᾿ηἶτα. ᾿Α- 



908 ΧΟΝΟΡΗΟΝΤΙΒΊΝΒΤ ΟΥ̓ 

ΧΝ «ε ἴω τὸ Ν Χ ἐν Ν ΒΥ ἊΝ 

παιδὸς ἑταῖρος, ᾧ καὶ τὴν στολὴν ἐκδὺς ἔδωκε τὴν Μηδι- 
Ἂ ή ἈΝ 5 4 4 “ 

κὴν, ὅτε παρὰ ᾿Αστυάγους εἰς Πέρσας ἀπῃει, τοῦτον ἐκέ- 
᾽’ὔ 5 “ 7 ΄ Ἂ ὔ 

λευσε διαφυλάξαι αὐτῷ τήν τε γυναῖκα καὶ τὴν σκηνήν. 
5 Α “ ε Χ Ξ,93 ΄, - 7 σ ᾿ 

8ὴν δὲ αὕτη ἢ γυνὴ τοῦ Αβραδάτου τοῦ Σουσίου" ὅτε δὲ 
᾿, “ 3 Ψ Υ Χ “ 

ἡλίσκετο τὸ τῶν Ασσυρίων στρατόπεδον, ὃ ἀνὴρ αὐτῆς 
7 τῳ Ψ Ἂ “ 

οὐκ ἔτυχεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὧν, ἀλλὰ πρὸς τὸν τῶν 
7 7] Υ͂ 7 ἈΝ 

Βακτρίων βασιλέα πρεσβεύων ᾧχετο᾽ ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὁ 
7 Ἂν , ᾿ς ἣ Ων “ 

᾿Ασσύριος περὶ συμμαχίας: ξένος γὰρ ὧν ἐτύγχανε τῷ 
΄΄ 4 ΄σ΄ ᾿κ 3 ΄΄ 

τῶν Βακτρίων βασιλεῖ. ταύτην οὖν ἐκέλευσεν ὁ ἴζῦρος 
ψ Χ » ,7ὔ ἰγά Ἃ ιν. Ἂ 4 

4 διαφυλάττειν τὸν Αράσπαν, ἕως ἂν αὐτὸς λάβῃ. κελευο- 
Ἄς 5:9 Ψ 5 “4 ε 7 ᾽ “, Ἶ ΚῪ ΄- 

μενος δὲ ὁ ᾿Αράσπας ἐπήρετο, ᾿Ερακας δ΄, ἔφη, ὦ Κῦρε, 
Ἂ ΄- ά “ ᾿ξ ὅ΄ 

τὴν γυναῖκα, ἣν με κελεύεις φυλάττειν ; Μὰ Δί᾽, ἐφὴ ὁ 
- » 2) . "΄ τ Ὁ » “- 4 

Κῦρος, οὐκ ἔγωγε. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ἡνίκα ἐξηροῦμέν σοι 
ἘΝ τπος Ἂς “ σ“ Χ » , 5 Ἄ Ἄ, 

αὐτὴν. καὶ δῆτα, ὃτε μὲν εἰσήλθομεν εἰς τὴν σκηδην 
΄ο . ΄ι Ψ΄. ͵ 

αὐτῆς, τὸ πρῶτον οὐ διέγνωμεν αὐτήν: χαμαί τε γὰρ ἐκά- 
ς ΄ ω 

θητο καὶ αἱ θεράπαιναι πᾶσαι περὶ αὐτήν" καὶ τοίνυν 
ε 7 - ᾿ 5, Χ Ω 4; γονβιον Χ “ 
ὁμοίαν ταῖς δούλαις εἶχε τὴν ἐσθῆτα" ἐπεὶ δὲ γνῶναι βου- 

, ᾿ ς ΄ , Ν 

λόμενοι ποία εἴη ἡ δέσποινα πάσας περιεβλέψαμεν, ταχὺ 
Ν ΄- ᾽ 7 ’ “- ᾽7 ΄ 

καὶ πασῶν ἐφαίνετο διαφέρουσα τῶν ἄλλων, καίπερ καθη- 
5 μένη κεκαλυμμένη τε καὶ εἰς γῆν ὁρῶσα. ὡς δὲ ἀναστῆναι 
αὐτὴν ἐκελεύσαμεν, συνανέστησαν μὲν αὐτῇ ἅπασαι αἱ 
ἀμφ᾽ αὐτὴν, διήνεγκε δ᾽ ἐνταῦθα πρῶτον μὲν τῷ μεγέθει, 

4. τοῦ ἀβραδάτου τοῦ σουσίου] ἀβραδάτα (--ουὅ ΖοπαΓα5) τοῦ σούσων βασιλέως 
ΑἸά. Ζομᾶγαβ. βακτρίων Ὀ15 ὦ. ΚΙ Η., αὐ ΖομαγΆΒ. βακτριανῶν ὈΪϊ86 Α.ἃ. ἔξυμ- 
μαχίας . 4. [ΔὈτὶ ἑώρακας. τὴν γ. ὦ κῦρε ἃ. ἐγὼ] ἔγωγε ΗΠ.Ο. 
ἐξηροῦμεν (.Ο. ἐξηρούμην Α.α. 

ράσπας 6, 1,531; 3,18; 4, 8. ᾿5Ιάογ. τριανῶν ΠΟΐΔΨΙ 84 1,1, 4. 
ΡΕ]. Ἐριβί, 5, Ρ. δοό Ὁ, Τ᾽ Ζοίζεβ Η]ϑ8ι. 
2,90. Υ. αἰοεῖα ἀ6 Ὑστάσπης 5 ΠΥΣΟΎ, 

τήν τε γυν. καὶ τὴν σκηνὴν 4: 6, τῇ 
ἔδωκε] τ, 4, 26. 
δ ΒβξΥριανῶν Βδοί δ η1 ἢϊς 1ης6]- 

Ἰ]ΟῚ πραπθιιηΐ ΠΟ Ο]8 ἰθυ το οί υἸΔ ἢ 0 
αἰΐτα Ῥανιίαπι δὲ ΠΠᾶΡΘ (ὐαϑρ πηι 
Βι[δ ; ῬΡοραϊιτ σιθηήδιη 5160 ἀϊοΐμπτη, 
ἃ δ αΒ᾽ 4 185. Αβϑυυβαπο Ππαπα ᾿ΐὰ ἸΟηρ 6 
ΓΕ ΠΊΟύτ πη, ἢυ}8 ροϑίι]αΐ Βἰδίουϊο 
ταῦο. ΗΤΟῊ. δι ᾿ρϑῖι8. Χϑηο- 
ῬὨΟΠΟΙΒ5. σομηπηθηζγη, 5Β᾽{ππὶ ΡΟΡαΪο- 
ΤῸ 4108 πηθιπογαῦ ἴῃ Ογγορθαϊα, αὐ 
Ηγτγοδηϊογ τη 4, 2, 1, ΠΟ ΤηΔΡῚ8 ΠῚ 
411 ας Πηρὶῦ οοπΐτα ἰδίου ΠῚ ΤΟΙ 
Πδίθγοο Δοσοιητηοδηΐ18. Εὐγτηδῖη Βακ- 

ἐτύγχανε] ΑΡναβαίαϑ. 
4. ὁμοίαν ταῖς δούλαις] Υ. δα 6,1, 50. 
καίπερ καθημένη κεκαλυμμένη] Ηδυά 

Δ] ατὴ {πάρ σαρί ἤριιγαπ) Πστηὶ 
 Βραβίδηὶ ΠἸΠαιθ οχ Προ ηΐ, Κ΄. ὅραη- 
Ὠριη. 1)}155.4. ΠΌΤΟΗ. Οοπήαηροπάα 
απίθι καθημένη τόσο; Ὑο Αα χα- 
μαὶ καθημένη, Γ.7,.35 5 .» ΤΟΥ μππῇ 

αποα )10 αἰεί ἀ6 λυπουμίνος Ὁ}: 10. 
νΟ].1, ἢ. 458: Προσμηχανᾶσθαι μέλαι- 
ναν ἐσθῆτα καὶ ταπεινὰς καθέδρας. 

5. τῷ μεγέθει] Δυΐρρθ Πομλ 118 
ΒΑΓ θατῖβ, ΟἼΕΪ νερὰ δαμὶ 6, 5, ἴῃ 
ΘΟΥΡΟΓΙΠῚ τηδ]οδίαϊθ ψΘηΘΡαῖΪΟ εϑί. 
[δαῖτ ϑΙβυρδι}}}8. 10. 3, 12 ἤβρμῶ- 
ΒΠΟΠΘΠῚ ΡΤῸ ΤϑρῸ ΠΑΡ, φποα ΠΑΡ δι 
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Ὰ ω σι . ΄ ’ ᾿ 3 

ἐπειτα δὲ καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ εὐσχημοσύνῃ, καίπερ ἐν τα- 
πεινῷ σχήματι ἑστηκυΐα. δῆλα δ᾽ ἦν αὐτῇ καὶ τὰ “δάκρυα 
στάζοντα, τὰ μὲν κατὰ τῶν πέπλων, τὰ δὲ καὶ ἐπὶ τοὺς 

6 πόδας. ὡς δ ἡμῶν ὃ γεραίτερος εἶπε Θάρρει, ὦ γύναι 
καλὸν μὲν γὰρ κἀγαθὸν ἀκούομεν καὶ τὸν σὸν ἄνδρα εἰναι" 
νῦν μέντοι ἐξαιροῦμεν ἀνδρί σε εὖ ἴσθι ὅτι οὔτε τὸ εἶδος 

3 δ 3, ’, “ 27 

ἐκείνου χείρονι οὔτε τὴν γνώμην οὔτε δύναμιν ἥττω ἔχοντι, 
ε ε Δ 5 2, 4. ἋΝ 

ἀλλ᾽ ὡς ἡμεῖς γε νομίζομεν, εἴ τις καὶ ἄλλος ἀνὴρ, καὶ 
Κύ 57 Ψ » 0 ΄ θ Ὁ Χ 57 ἌΟΝ ηδὃ ͵ «ε 

ῦρος ἀξιός ἐστι θαυμάζεσθαι, οὗ σὺ ἔσει ἀπὸ τοῦδε: ὡς [3] 
3 - “ ε χ , , Ν "» 

οὖν τοῦτο ἤκουσεν ἡ γυνὴ; περικατερρήξατό τε τὸν ἄνωθεν 
7ὔ ΄, , ᾿ « , 

πέπλον καὶ ἀνωδυρατο' συνανεβόησαν δὲ καὶ αἱ δμωαί. ἐν 
Α ᾿ ’ Ὰ ΄Ὰ Ὗ ΄- ἉΑ ἴω ΄ 

τούτῳ δὲ ἐφάνη μὲν αὐτῆς τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ προσώ- 
δι ἈΝ᾽ «  ν δ ε Ξ ᾿ς ΡΥ “ 5 

που, ἐφάνη δὲ ἡ δέρη καὶ αἱ χεῖρες" καὶ εὖ ἰσθι. ἐφη. ὦ 
“- ε » ,ὔ 8, Ν ω 3, “ . 5 ΄- 

Κῦρε, ὡς ἐμοί τε ἔδοξε καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς ἰδοῦσι 
, “ λ ’ὔ Χ Χ ω 7 “-“ 

μήπω φῦναι μηδὲ γενέσθαι γυνὴ ἀπὸ θνητῶν τοιαύτη ἐν τῇ 
9 7 3 Ν ’ ΒΩ Ν Χ ,7ὔ » Ἃ Ν «ε 

8 Ασίᾳ' ἀλλὰ πάντως, ἐφη: καὶ σὺ θέασαι αὐτὴν. καὶ 04] 
Κύ 2, Ν Ν Ν Δέ λ “4 Ὄ 3 ΄ » μι 

ὕρος ἐφη, Ναὶ μὰ Δία, πολὺ γε ἧττον, εἰ τοιαύτη ἐστὶν 

5: τῇ εὐσχ. .] εὐσχ. α.Μ. 
. γεραίτατος 1). διη. 

σοΥ δ. ἡ Τς 

Α.α. φῦναι] φανῆναι ἘΒ. 
θέασαι] ἡ 8. αιτ΄. ἃ. 

ΘΟΥ̓ΡΟΥΪΒ ΔΙοχδησγατῃ ργοϑίαγοί. Οοηΐ. 
Ηεγοαού. 1, 181, ἀΘ Χεῖχθ κάλλεός τε 
εἵνεκα καὶ μεγάθεος ἀξιονικοτάτῳ, οἵ.2, 
20, 4Θ προ σιις ΤΈΡΘΠῚ ΘΠ ρθηθῖθιι8 
τὸν ἂν τῶν ἀστῶν κρίνωσι μέγιστόν [ΠΕ 

εἶναι καὶ κατὰ τὸ μέγαθος ἔχειν τὴν 

ἰσχύν. ἨΤΟΗ. 
ἀρετῇ} (ὐΟΥ̓ΡΟΙΙΒ [ογπλα, τὖῷ Ἡ,. 

Θὰ. Σ, 2580, ὉΌῚ ῬΘΠΘΙΟΡΘ 4αθεῖθαν : 
᾿Εμὴν ἀρετὴν εἶδός τε δέμας τε ὥλεσαν 
ἀθάνατοι. Ῥαμΐμοαμπη ἰδ]θῖὴ ἴθ ΧΘ- 
ΠΟΡΟΠ ΧὨ θοὺ 4816 ΠῚ ῥ᾽ οίδτη ν ]αϊῦ 
ῬΒμΠοβίν. ππᾶρ΄. 2,9. Η ΤΟΗ. 

ἐν ταπεινῷ σχήματι] ἰλοίετιαν δὰ 
ὁμοίαν ταῖς δούλαις ἐσθῆτα 5. 4. Οοπΐ. 
ΒΊΘΡΗ. 'ῬΘ5. Υ. Ταπεινὸς Ρ. 1826 Δ. 

αὐτῇ τὰ δ. καταστ.] Οοηΐξ. 6, 4, 2. 
6. γεραίτερος] Νοη ἘΩρΡΟΡΌΙΠ6 ΒῈ 

Βουιρύπγα γεραίτατος, Θἴδ1 ΠῚΣ ΒΈΡΕΙ- 
Ἰαῦνιιβ ΠΟῚ οϑὺ ἂρ Χομορμοηίειῃ, 
Βα οϑύ ἃραα 8]105, 106 ΠπΔ σΟὨ αθ 8 ΟὈΠῚ 
σομηραγαῖίνο. Υ'΄. ΓΠ6β. δίθρῃ. ν. Γὲ- 
ραιός. 

τὸν ἄνωθεν πέπλον) Αρραζγεῦ ρΡδρί ατὰ 
ΤΩ ὉΠΘΌΤΘ οαρτΐ βίτηὰ] [δοϊθηηαᾳαθ ἴο- 
ἴλπὶ στῇ ρθοΐογσο οἵ τπδηϊθυβ ΟὈνο- 

ἐσχηκυῖα (α. ΟΟΥΤ. 5. ν.Υ΄. 
εἴ ἴῃ 188. α. 

ἄνωθεν π.] π. ἄνωθεν α.Μ. 
γυνὴ ΟΤΏ. 

ὃ, περὶ ἔρωτος ἐξαίρετα τη. Υ. {. 

καὶ ἐπὶ] κατὰ Α.α. 
ΓΑΡΥῚ ἔσῃ. τοῦτο] τούτου Α.α. 

7. ἔφη οἴη. ἃ. ἐμοί τε] ἔμοιγε 
τοιαύτη] ν 5. η Ὁ. ἃ 

14.556. ΘΌΡΘΙΙΟΙΘ ΘΏ]Π 68 ρᾶχίθ α1- 
561588. ἀθιηθμῃ Ραηΐμθα ἔδοϊθιη, σο]] τὰ 
εὐ τηϑησ8 πτιιδβ σΟηΒρΙΟΙΘ 85. ργθ- 
Ῥδραῖῦς. ΒΟΉΝ. ΟΘοπε" ῬΟΠῸΣ ἢ, 50; 
ααὶ εοἰζαῦ π. τὸν ἄνωθεν πέπλον. Τιούθτη 
δαίθηι πος πὖ Π)Θπηοβίῃ. Ρ. 671, 20: 
Τῷ μὲν ὑπῆρχεν ἐπισιτισμὸς ἐκ τῆς ἄνω- 
θέν Φρυγίας. 

7. ἔδοξε φῦναι γυνὴ τοιαύτη] Δεοσυ- 
ΒΘΟΙν ΤΩ. ῬΙΓῸ ΠΟΙΠΙΠαΐνΟ ροϑβῦ δοκεῖν 
ἩΣ ἐκῚ Βιαβῦα ] δι ατα ΑΠΑΌ. 3,1, 11. 

φῦναι---γενέσθαι] ῬΑΆ]1Ο Δ|106Γ Πεδο 
γοῦῦα ΘΟ] Πρ ΠΥ Ἰηΐτα 7, 29. 24: 
Πρῶτον μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ 
διὰ βασιλέων πεφυκότι. Ηΐϊς αἰδηη- 
δυθδαῦ Ῥα]ΟΠοΥτπα ἰηῦΘΥ δὰ8 απι88 
Ὠδῖδο ἴῃ Αβῖὰ βιπΐ δὉ 115 σι! Δα η 48 
νϑηθτιϊηὔῦ. ἼτΏ 1115 οϑί Ἰοσιβ θιοηὶβ ΟΥ. 
30. Ὑ01. Ἴ: ὲ 53): Αὐτὸς δὲ ἔφυ κάλ- 
λιστος ἀνθρώπων οὐ τῶν νῦν μόνον, 
ἀλλ᾽ ὡς ἔνεστιν εἰκάζειν ἐκ τῆς ὑπερ- 
βολῆς καὶ ἁπάντων ἁπλῶς τῶν ἐξ ἅ- 
Ταντος τοῦ χρόνου ὠνομασμένων ἐπὶ 

κάλλει ὅσοι θνητοὶ ἐγένοντο. 
8. πολύ γε ἧττον] [η{6}}. θεάσομαι. 

Ἀδροῦϊ ἢὸς ΡΙαζγοἢτ5. ΜΟΥ͂. Ρ. 521 Β. 

Ῥ 
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οἵαν σὺ λέγεις. Τί δαί; ἔφη ὁ νεανίσκος. Ὅτι, ἔφη: εἰ 
νυνὶ σοῦ ἀκούσας ὅτι καλή ἐστι πεισθήσομαι ἐλθεῖν θεα- 
σόμενος, οὐδὲ πάνυ μοι σχολῆς οὔσης, δέδοικα μὴ πολὺ 
θᾶττον ἐκείνη αὖθις ἀναπείση καὶ πάλιν ἐλθεῖν θεασό- 
μενον" ἐκ δὲ τούτου ἴσως ἂν ἀμελήσας ὧν με δεῖ πράττειν 
καθήμην ἐκείνην θεώμενος. 

Καὶ ὁ νεανίσκος ἀναγελάσας εἶπεν, Οἴει γὰρ, ἐφη; 
Κῦρε, ἱκανὸν εἶναι κάλλος ἀνθρώπου ἀναγκάζειν τὸν μὴ 
βουλόμενον πράττειν παρὰ τὸ βέλτιστον ; εἰ μέντοι, ἔφη: 

΄ι “ 5 ζ “Ὁ 5 ὔ ε 4 « ϑΝ 

ΙΟΤΟοῦτο οὐτωῶς ἐπεφύκει, σπαντας ὧν ἠνάγκαζεν ομοιῶς. ορᾷς, 

1] -- 

12 

ἐῴη, τὸ πῦρ, ὡς πάντας ὁμοίως κάει; πέφυκε γὰρ τοιοῦτον" 
τῶν δὲ καλῶν τῶν μὲν ἐρῶσι τῶν δ᾽ οὗ, καὶ ἄλλος γε 

ἄλλου. ἐθελούσιον γὰρ, ἔφη, ἐστὶ, καὶ ἐρᾷ ἕκαστος ὧν ἂν 
βούληται. αὐτίκ᾽, ἔφη, οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς, ἄλλος 
δὲ ταύτης, οὐδὲ πατὴρ θυγατρὸς, ἄλλος δὲ ὌΓῊΝ καὶ γὰρ 
φόβος καὶ νόμος ἱκανὸς ἔρωτα κωλύειν. εἰ δέ γ᾽, ἔφη, 
νόμος τεθείη μὴ ἐσθίοντας μὴ πεινῆν καὶ μὴ πίνοντας μὴ 
διψῆν μηδὲ ῥιγῶν τοῦ χειμῶνος μηδὲ θάλπεσθαι τοῦ 
θέρους, οὐδεὶς ἂν νόμος δυνηθείη, διαπράξασθαι ταῦτα πεί- 
θεσθαι ἀνθρώπους" πεφύκασι. γὰρ ὑπὸ τούτων κρατείσθαι. 
τὸ δ᾽ ἐρᾶν ἐθελούσιόν ἐ ἐστιν; ἕκαστος γοῦν τῶν καθ᾽ ἑαυ- 
τὸν ἐρᾷ, ὥσπερ ἱματίων καὶ ὑποδημάτων. Πώς οὖν, ἔφη 
ὁ Κῦρος, εἰ ἐθελούσιόν ἐστι τὸ ἐρασθῆναι, οὐ καὶ παύ- 
σασθαι ἔστιν ὅταν τις βούληται; ἀλλ᾽ ἐγὼ, ἔφη, ἑόρακα 
καὶ κλάοντας ὑπὸ λύπης δί ἔρωτα, καὶ δουλεύοντάς γε 

δαί] δή Δ. δ᾽ α. 
9. οἴη α. ρΓ.» υἱ νΙάἀείαγ. 

ἐλθεῖν πεισθ. ἃ. καθήμην Ιζ. καθοίμην Α.α. 
ἀναγκάζειν (ὰ. τηρ΄. τ. βουλόμενον ποιεῖν Α.α. 

10. 1101] καίει. τοιοῦτο ἃ.Κ. ν 8. ο΄. Γ΄. τῶν δὲ] δὲ οπι. Α.(. 8. ν.Υ. 
ἐθελούσιον ἃ. 8. ν.Τ. ἐθέλουσι Δ.α. αὐτίκ᾽] ΘΌΡΟΥ κ δγάβαιῃ αὐ α. 
ἐρᾷ οτα. Ἀ.6. τηρ'. ΓΤ. 11. [ΔὈῪ] ῥιγοῦν. οὐθεὶς Α. διαπρά- 
ἕεσθαι Ἀ.α. γοῦν] γὰρ εὐ οὖν (. 5 12. ὁ κῦρος---ώρακα ΟἿ. 
Α.(. πρ.τ ἑώρακα ἃ. τηρ. ν. ὁρᾷς Ἀ. εὐ αα. ρτΓ.» ἴῃ απὸ παης δἰ αὔτη 
νοσΔ θυ] πὴ οί θη 1 Θά. ΟΥΙΡ51 ἑόρακα. κλάοντας ἃ. ΡΥ.» ὨΪΒ] 
οἰϊατα ἃ ἃ οουγ. δα πη, τι (. κλαίοντας Ἀ. 

ΖΕΌΝ. Βεβριας 1βἰάον. Ῥοὶ. ἘΣ ριϑί. 
ΕἸ 66 Ὁ: 

πολὺ θᾶττον] (ἰοηΐ. π, 5, 41: ᾽Αμε- 
λεῖσθαι δὲ δοκοῦντες στρατιῶται οἱ μὲν 
ἀγαθοὶ πολὺ ἀθυμότεροι γίγνονται. 

1ο. πέφυκε] Ναΐαγα ἴα ΠΟΙ ΡΑΓΑΓΓη 
οϑί, αὖ 5.11. ΑἸϊθηστη ἃ ΧΘΠορΠμομία 
τοιοῦτο το]]οηἁπιη (ἴῃ. 1, 1, 15; 

(:ς. 9,9; Οοην. 9, 2. 
οὐκ ἐρᾷ ἀδελφὸς ἀδελφῆς) Οοηίτα- 

τὴ ἀρὰ Ῥοῦβαβ οὖ ἀὺρυρίϊοβ ἰῃ 
ΤΟΥ 115 τϑοθρύτιπη [1886 οοηΐτα Χο- 
ποΡοπίοθιη τποηπῖῦ Βτοάεοιβ. ΞΟΗΝ, 

11. ῥιγῶν] ΕοΥΠμΔ ΠῚ ΠΟῚ Αἰ οατη 
ῥιγοῦν ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ αποαῖιθ 50 Ρ6 1116- 
[τὴ ποίαν πηι5 αὐ 65, ΊΘΡἢ. 

ὦ [5] 

[6] 
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-“ 3 Υ Ν 7 ἈΝ , Ν δ᾽ σὺ Ἀ 

τοῖς ἐρωμένοις καὶ μάλα κακὸν νομίζοντας πρὶν ἐρᾶν τὸ 
Υ͂ " μᾧ ψύ ἡ » ,ὔ » - 

δουλεύειν, καὶ διδόντας γε πολλὰ ὧν οὐ βέλτιον αὐτοῖς 
στέρεσθαι, καὶ εὐχομένους ὥσπερ καὶ ἄλλης τινὸς νόσου 
ἀπαλλαγῆναι, καὶ οὐ δυναμένους μέντοι ἀπαλλάττεσθαι, 
ἀλλὰ δεδεμένους ἰ ἰσχυροτέρᾳ ἀνάγκῃ ἢ εἰ ἐν σιδήρῳ ἐδέ- 
δεντο. παρέχουσι γοῦν ἑαυτοὺς τοῖς ἐρωμένοις πολλὰ καὶ 
εἰκῇ ὑπηρετοῦντας" καὶ μέντοι οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν ἐπιχει- 

ἴων “ 3, 3 

βουσι, τοιαυτα κακὰ ἔχοντες, ἀλλὰ καὶ φυλάττουσι τους 

ἐρωμένους μή ποι ἀποδρώσι. 
13 Καὶ ὁ νεανίσκος εἶπτε πρὸς ταῦτα, ἸΤοιοῦσι γὰρ, ἔφη, [1] 

ταῦτα εἰσὶ μέντοι, ἔφη, οἱ τοιοῦτοι μοχθηροί: διόπερ. 
οἶμαι, καὶ εὔχονται μὲν ἀεὶ ὡς ἄθλιοι ὄντες ἀποθανεῖν, 

7 3 σ΄ ΄“ ἴω) ι΄ , 3 ᾽ 

μυρίων δ᾽ οὐσῶν μηχανῶν ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου οὐκ ἀπαλ- 
ζ 2 Ὄ ’ὔ, 5 ω 

λάττονται. οἱ αὐτοὶ δέ γε οὗτοι καὶ κλέπτειν ἐπιχειροῦσι 
Ὗ 3 ϑ κι, - ΣῊ » 7 3 δ, 9 ΄ ε ΄ 

καὶ οὐκ ἀπέχονται τῶν ἀλλοτρίων, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν τι ἁἀρπα- 
ὌΝ 2 ω ἣ Ν -“ τ 5 » 

σωσιν ἢ κλέψωσιν, ὁρᾷς ὅτι σὺ πρῶτος, ὅτι οὐκ ἀναγ- 
΄“-“ ν ᾿Ν, 7 ΄“ Ν 7 [2 ’ὔ 

καῖον τὸ κλέπτειν, αἰτιᾷ τὸν κλέπτοντα καὶ ἁρπαζοντα, 
᾿Ν 2 Ἅ ἧς δ ᾿φ σ“ ’ “7 

14. καὶ οὐ συγγιγνώσκεις, ἀλλὰ κολάζεις. οὕτω μέντοι, ἔφη, 
Ἂς «ε δ 5 5 7ὔ  “΄᾿ ε ἴω »5Ὸ» Φ ἢ 

καὶ οἱ καλοὶ οὐκ ἀναγκάζουσιν ἐρᾶν ἑαυτῶν οὐδ᾽ ἐφίεσθαι 
Ε ὮΣ Ν σὺ τ» Ἁ Ν πον 7 “- 

ἀνθρώπους ὧν μὴ δεῖ, ἀλλὰ τὰ μοχθηρὰ ἀνθρώπια πασῶν, 
53 σι ΄ι “ 7 "ὕἦ΄{Ἱ ΄“ 

οἶμαι, τῶν ἐπιθυμιῶν ἀκρατῆ ἐστι, κἄπειτα ἐρωτα αἰτιῶν- 
ται" οἱ δέ γε καλοὶ κἀγαθοὶ ἐπιθυμοῦντες καὶ χρυσίου καὶ 
ἵππων ἀγαθῶν καὶ γυναικῶν καλῶν, ὅμως πάντων 
τούτων δύνανται ἀπέχεσθαι ὥστε μὴ ἅπτεσθαι αὐτῶν 

Ι δπαρὰ τὸ δίκαιον. ἐγὼ γοῦν, ἐφη, ταύτην ἑορακὼς, καὶ 

πάνυ μκκαλῆς δοξάσης μοι εἰναι; ὅμως καὶ παρὰ σοί εἰμι καὶ 
τόὶ ἱππεύω καὶ τἄλλα τὰ ἐμοὶ προσήκοντα ἀποτελῶ. Ναὶ μὰ [8] 

Ε - 3..." ἃ Ἂ 5 “ 
Δῶ " ἔφη ὁ Κῦρος: ἴσως θᾶττον ἀπῆλθες ἢ ἐν σῷ 

χρόνῳ ἔρως πέφυκε συσκευάζεσθαι ἄνθρωπον" καὶ πυρὸς 

γε ὧν πολλῶν οὐ βέλτιον Ἀ.α. γε πολλὰ οὗ βέλτιον ὐτοσ οτ: δεμένους 
(. δοε θόγυτ. εἰ] ἡ Α. 128. μέντοι] μέντι . ΡΥ. οἱ] οὐ 6. γγτ. 
αἰεὶ Α.α. ἁρπάσωσιν] ἁρπάσωσί τι Α.Ο. ργ., αὶ ΠΟΥ. ἁρπάσωσι. 
14. οὐκ] καὶ οὐκ Α.Ὁα. ἔρωτας (α.. 864 οοΥὙ., αὖ νΙἀοίαγ. τούτων] ῥᾳ- 
δίως Δα 4, (α. τηρ΄. τ. ἅπτεσθαι (α. οοτν. ἐπέχεσθαι Α.α. ργ. 15. ΓΑὈ τὶ 
ἔγωγ᾽ οὖν. ΤΔΌΥ] ἑ ἑωρακώς. ἐμοὶ ΕΝ. ΕΡ. μοι Ο.. 5.ν.τ. ᾿μοὶ αηΐ., αιιδϑὶ 
τἀμοί. παρὰ σοὶ Δα. τὸ: σνσιὰ. . ΟΥ̓. 5. ΨΥ. σκ. Δ. ῬΥ- 

18. πρῶτος] Υ. δα τ, , 8» 18. ἀναγκαῖον «(ποῦ ν]ΠΊ σΟρΘηαῚ ἃ Πᾶ- 
ὅτι---ὅτι ] (ὐοηίοταβ ὅτι ὅτε 6, Ι, 9. ὕπτα ᾿Ἰηδιίατη παροῖ. 5ΟΗΝ, 

Ἰ)εἰουίοτθβ ὡς οὐκ, 46 40 51η6 ὃν ρο- 16. ἔρως] ΜίαΙ6 ΌΤΙ ΠΟΠΠΠΠ1 ὁ 
5110 ϑοπηειά, οὐαί ΗἩειηαοτῇ. δα Ρ]α- ἔρως, τί ὁ φόβος 3,1, 25. 
ἰ0η15 Ῥγοΐδαρ', δ. 47. Ρ. 514. συσκευάζεσθαι] (ΟὐοΥΥροτα, οὐ δἷι- 

Δ 
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γάρ τοι ἔστι θιγόντα μὴ εὐθὺς κάεσθαι καὶ τὰ ξύλα οὐκ 
εὐθὺς ἀναλάμπει: ὅμως δ᾽ ἔγωγε οὔτε πυρὸς ἑκὼν εἶναι 
ἅπτομαι οὔτε τοὺς καλοὺς εἰσορῶ. οὐδέ γε σοὶ συμβου- 
λεύω, ἔφη, ὦ ᾿Αράσπα, ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν δια- 
τρίβειν" ὡς τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁπτομένους κάει, οἱ δὲ καλοὶ 
καὶ τοὺς ἄπωθεν θεωμένους ὑφάπτουσιν, ὥστε αἴθεσθαι τῷ 

17 ἔρωτι. Θάρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε' οὐδ᾽ ἐὰν μηδέποτε παύσω- 
μαι θεώμενος, οὐ μὴ κρατηθῶ ὥστε ποιεῖν τι ὧν μὴ χρὴ 
ποιεῖν. Κάλλιστα, ἔφη, λέγεις" φύλαττε τοίνυν, ἔφη, 
ὥσπερ σε κελεύω καὶ ἐπιμέλου αὐτῆς" ἴσως γὰρ ἂν πάνυ 

18 ἡμῖν ἐν καιρῷ γένοιτο αὕτη ἡ γυνή. τότε μὲν δὴ ταῦτ᾽ [9] 
εἰπόντες διελύθησαν. 
Ὁ δὲ νεανίσκος ἅμα μὲν ὁρῶν καλὴν τὴν γυναῖκα, 

ἅμα δὲ αἰσθανόμενος τὴν καλοκἀγαθίαν αὐτῆς. ἅμα δὲ θε- 
ραπεύων αὐτὴν καὶ οἰόμενος χαρίζεσθαι αὐτῇ, ἅμα δὲ 
αἰσθανόμενος οὐκ ἀχάριστον οὖσαν, ἀλλ᾽ ἐπιμελομένην 
διὰ τῶν αὑτῆς οἰκετῶν ὡς καὶ εἰσιόντι εἴη τὰ δέοντα, καὶ εἴ 
ποτε ἀσθενήσειεν, ὡς μηδενὸς ἂν δέοιτο, ἐκ πάντων τούτων 
ἡλίσκετο ἔρωτι, καὶ ἴσως οὐδὲν θαυμαστὸν ἔπασχε. καὶ 
ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἐπράττετο. 

Βουλόμενος δὲ ὁ Κῦρος ἐθελοντὰς μένειν μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
τούς τε Μήδους καὶ τοὺς συμμάχους, συνεκάλεσε πάντας 

ἐς 

Χ 5 εΥ “- ΒΥ ᾽ 3 

δοτοὺς ἐπικαιρίους" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. Ανδρες [το] 

ΤΑΌΤΙ θίγοντα. κάεσθαι Ἐ. καίεσθαι Ἀ.α. οὔτε π. α. 5.ν.. οὐ π. 
Ἀτα. ρὲ ἀράσπη Α.α. κάει Ἐ'.. καίει Α.α. ἄπωθεν Ἐ. ἄποθεν Α.Ὁ. 
ὑφάπτουσιν ὥστε] ὑφάπτουσί γε Α.(α. ΘΟΥΤ. τηρ΄. Τ. αἴσεσθαι Α. αἴσθεσθαι 

τυ δ τὰ 17. [ΔΌΓῚ ἐπιμελοῦ. τὃ, καλὴν Δα. τὴν δὰ. ἴς. 
Τηρ΄. Γ. ὑπερκαλλῆ τὴν Φαηΐ. ἐπιμελουμένην (ἁ. οὐ ἀντὶ 5. ἐπὶ Υ. ἄντε- 
πιμελουμένην πη. ΓΛΌΤΙ αὐτῆς. 
ἂν οτὴ. πη. τούτων Ὁ. τηρ. ΓΤ. 

ἐθέλοντας. 

ἴουυθ Ἰηςουργοίαίν" (Δ ΘΓ Σ]5, [.8- 
Π6185. 4881 σᾶροσθ ὅίθρῃ. 1η 1168., 
ἈὈῚ1 Ρ]αΐ. (ὑαῦ. τηϊη. ο. 43: Οὗς μὲν δε- 
διξάμενοι τῶν πολιτῶν, οὺς δὲ συσκευ- 
ἀσάμενοι χάρισι καὶ δωροδοκίαις, οἵ 8118 
ΘΟΠ Π]ΙΠΉ118. 

ἁπτομένους) Ρ]αΐατοι. ἀρὰ ΞΟΡ. 
ΕἸ. 66, 5": Μᾶλλον δὲ, ὥς φησιν ὁ Ξε- 
νοφῶν, τὸ μὲν πῦρ τοὺς ἁψαμένους 
καίει μόνον, οἱ δὲ καλοὶ τοὺς μακρὰν 
ἑστῶτας ὑφάπτουσιν. [Ιάθιη δι7]8. 1. 
τηθαϊηῖΐ Θ. ΚΞ ΥΠρ. 59 7. Ρ- ὅδι (, 
τηοηρηΐο πη ΐςθηο δα (οπηπλθηΐ. 1. 

μεθ᾽ με ἴῃ 11. οἵ" τὰϑ, ὦ. 

εἰσιόντι] εἰ οἷόν τε αὐτῷ α. Τηρ'. Υ΄. 

10. ἐθελοντὰς ϑίορμαηυβ. [ἀθτὶ 

3,14. ΒΟΉΝ. Θο Ιοοο οἱ ἁψάμενα 
οβύ οὐ οὐδ᾽ ἁπτόμενον. 

ἄπωθεν] 1)6 ἔογπηα ν]ίοβα ἄποθεν ν. 
68. ϑΊΘΡΗ. 

17. ἐν καιρῷ γένοιτο] Κ΄. δα 6,1, 58. 
5ΟΗΝ, 

το. ἐπικαιρίους} [πἰοΡρΓγεοίδειγ έθρῃ. 
ΠΟΙΏΪη65 ΤΟ 5 ἈσΘΉ (15 οἵ ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ 418 
ὩΘΡΌΓΠ5 Ἰἀοηθο8, [απο ΟρΡρουΐιη08 : 
οὐ (ὑδιηθγαυτι5 ν υο χιοα ΟΡΡΟΥ ἐμεηιιηι 
οϑϑοΐί οοηυθηῖγο οοπυοοαίοο. ὅΟΗΝ, 
ν, ]η.. 



ΕΒ: ΘΑΡΗΣ 4219 

“ Ν ΄ ε ἤ “ΟΝ ἀρ Ων οὶ σ“ 
Μηδοι καὶ πάντες οἱ παρόντες, ἐγὼ ὑμᾶς οἶδα σαφῶς ὅτι 

ΒΕ 4 ὃ εῇ Ἂν, 3 Ν ξ 2Χθ ,, Κ ξά 
οὔτε χρημάτων δεόμενοι σὺν ἐμοὶ ἐξήλθετε οὔτε Κυαξάρῃ 

΄“ Ε ἴω » Φ 4, “ 

νομίζοντες τοῦτο ὑπηρετεῖν, ἀλλ᾽ ἐμοὶ βουλόμενοι τοῦτο 
Α Ν “ “- , 

χαρίζεσθαι καὶ ἐμὲ τιμῶντες νυκτοπορεῖν καὶ κινδυνεύειν 
Χ , Υ͂ Χ “ 5, ᾿ 

21: σὺν ἐμοὶ ἠθελήσατε. καὶ χάριν τούτων ἐγὼ ὑμῖν ἔχω μεν, 
3 Χ 3 “- Ε] , Ἀὶ ΕΣ “ 7 ΨΖ 5, 

εἰ μὴ ἀδικῶ: ἀποδιδόναι δὲ οὔπω ἀξίαν δύναμιν ἔχειν μοι 
“ ων Ν Ξ Ἁ ΧΝ ᾽ Ν 

δοκώ. καὶ τοῦτο μεν οὐκ αἰσχύνομαι λέγων' τὸ δ Ἐὰν 
μένητε παρ᾽ ἐμοὶ, ἀποδώσω, εὖ ἶστε, ἔφη, αἰσχυνοίμην ἂν 
εἰπεῖν" νομίζω γὰρ ἐμαυτὸν ἐοικέναι λέγοντι ταῦτα ἕνεκα 
τοῦ ὑμᾶς μᾶλλον ἐθέλειν παρ᾽ ἐμοὶ καταμένειν. ἀντὶ δὲ 

᾽7] ’ὔ’ 3 Ν Ἁ ε ΄“ ὉΟ ΕΣ » 7 

τούτου τάδε λέγω" ἐγὼ γὰρ ὑμῖν, κἂν ἤδη ἀπίητε, Κυα- 
ξάρῃ πειθόμενοι, ὃ ὅμως, ἂν ἀγαθόν τί πράξω, πειράσομαι 

22 οὕτω ποιεῖν ὥστε καὶ ἐμὲ ὑμᾶς ἐπαινεῖν. οὐ γὰρ δὴ αὐτός 
γε ἄπειμι, ἀλλὰ καὶ Ὑρκανίοις τοὺς ὅρκους καὶ τὰς δεξιὰς 

Αἰδο-. 9Ὺ 5 7 φ ὑῶν , .π ΠΟ 
ἂς ἐδωκα ἐμπεδώσω καὶ οὔποτε τούτους προδιδους ἁλώσο- 

σ΄ ἴων ’ 4 ε σ΄ 7] 

μαι, καὶ τῷ νῦν διδόντι Γωβρύᾳ καὶ τείχη ἡμῖν καὶ χώραν 
᾿ ἤ ἴω δ ΄“- ἴων Ν 

καὶ δύναμιν πειράσομαι ποιεῖν μὴ μεταμελῆσαι τῆς πρὸς 
ΣΤΟΝ “- Ἂ ’ Χ ΄- ο 7, 

οἡαέμε ὁδοῦ" καὶ τὸ μέγιστον δη, θεῶν οὕτω διδόντων περι- 
“ Φ Ν Ων » Χ , 

φανῶς ἀγαθὰ καὶ φοβοίμην ἂν αὐτοὺς καὶ αἰσχυνοίμην 
3 κ - κ ᾿ Χ ν 53 ο ΌΣ 
ἀπολιπὼν ταῦτα εἰκῇ ἀπελθεῖν. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως, ἐφη, 

Ἂ ΄-“ Χ Ψ 7 [φ᾿ σ΄ 

ποιήσω" ὑμεῖς δὲ ὅπως γιγνώσκετε, οὕτω καὶ ποιεῖτε, καὶ 
3 Ν 3 “ Ὁ ε΄ «ὦ Ἂ ἴω ς ον “ 53 34 ἐμοὶ εἶπατε ὃ τι ἂν ὑμῖν δοκῃ. ὁ μὲν οὕτως εἶπε. ν 

Πρῶτος δ᾽ ὁ φῆσας ποτε συγγενὴς τοῦ ἵζυρου εἶναι 
5 3 3 5 Ἔ Ἧ ΒΩ 53 ΄- Ν Ἁ 

εἶπεν, Αλλ ἐγὼ μεν, ἔφη. ὦ, βασιλεῦ: βασιλεὺς γὰρ 

[11] 

20. κυαξάρῃ Β. φζτ., αὖ νΙαθίαγ, κυαξάρει Α.α. 
᾿»» ὈΓ. μένειτε Β. ἔφη 

ἑαυτὸν Α.α. 
ταῦτα 864. 6. τηρ΄..Υ. 
ν δπηί. οἷ, αἱ νιαοίαγν, Μ. 
νἀ θέαν, Δ. οὐ ἔογυίαββθ α. ρυ. 
οτῃ. ἃ. οὕτως Α. 

οηγ. ἃ 

21. ἐμαυτὸν] ἑαυτὸν, ΄Πποα ΡΥῸ ΔΙ[6ΓῸ 
βὶς 1ηΐθυαπῦ ΤΘ]ΊΟΥ 8. οἰϊδτη ΑΠΔ0. 6, 
6, 15. οἴδι1 δϑῦ τι] ῬΥΙπιθὸ ἰοοο Ρεθῖ- 
50Π85 Ρομαύαν (ν. ϑίθρῃ. 68. ν. Ἕαυ- 
τοῦ, Ρ.12 Α..), [δῆ ῃ 566 0ρ6 516 ᾿πἔθυαν 
Δ Ὁ ΠΙΌΓΑΥ115, αὖ ἴῃ ρΊοββα Η  βυ ἢ],, 46 
αὰ8 αἰχὶ 10. Ρ. 12 Β. οἵ οἱϊτη ΟἸΧΘΥΆΤΩ 
δα απο Ἰοσυτχῃ, ν6] οὐπῇ αἰΐετο οοη- 
Ἰαποίατμηῃ 680. Τούθυιουθϑ δαΐθπι αποά 
ΡΙῸ νομίζω οχ δπίθοθαθηθμ ορίδίϊνο 
Τροίῃ Βαρρομαηΐ νομίζοιμι, αδ8ὶ 
ἂν ΘΧ ΡῬΥΘΘΟΤΘΒΒΟ ΡΟΒΒΙῦ ΒΌΡΡΙΘΙΊ, ἸΆτα 

νομίζοιμι α. 5.ν.Τ. 
λέγοντι] ὅτι 444. Α. Ραποίῖ8᾽ ποίαν. τ: (: 

ΓΑΡΥῚ κυαξάρει. 
ὥστε ὑμᾶς ἐμὲ απηύ. 

22. εἰκῇ κἀκεῖ Α.(α. ΘοΥΓ. πηρ΄. ΓΤ. 
24. γὰρ] ἀεὶ 8446. ἃ. 5. ν.Υ΄. 

21. μένητε] μενῆτε Α.α. 
ἐμαυτὸν α. ΞΟ ΥΣ 

τούτου Ροδβί 
ἂν] 

22. ὑρκανίους, αἴ 
οὖν 

ὅπως Δ... σοΥΓ. 5. ν.Υ. 

δα Απηδϑ. 4. 6, 13, αἸΧχὶ Θχϑηρὶα ὅἀ0 
Υ6] ὑτῖα ΟἸΩΙΒ885. 516 ῬΑΙ ΓΟ Ό]86. ΠᾺ]]115 
6886 Παεὶ. 

ἐγὼ γὰρ] ΟὈορυϊαῦ οί θη), οἵ 
σδΌΒα τ ΘΟΠἐΙπϑὲ, οὐ ΟΥὐτὰβ 14 αἸσοΥΘ 
γοϊαεῖι. ΞΟΗΝ. 

22. μὴ μεταμελῆσαι] ΑΠ80..7, τς 5: 
» ἄντ ν “ ΄ δ 
Ἑφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηϑέντι ὅτι 
οὐ μεταμελήσει. 

24: πότε} 1, 4,.27: 
ἐγὼ μὲν] (ππΠητιδΐ 5. 26, ἐγὼ δέ.. 
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ἔμοιγε δοκεῖς φύσει πεφυκέναι οὐδὲν ἧττον ἢ ὁ ἐν τῷ 
σμήνει φυόμενος τῶν μελιττῶν ἡγεμών᾽ ἐκείνῳ τε γὰρ αἱ 
μέλιτται ἑκοῦσαι μὲν πείθονται, ὅπου δ᾽ ἂν μένῃ, οὐδεμία 
ἐντεῦθεν ἀπέρχεται: ἐὰν δέ που ἐξίη, οὐδεμία αὐτοῦ ἀπο- 
λείπεται" οὕτω δεινὸς τις ἔρως αὐταῖς τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ 

“5 ἐκείνου ἐγγίγνεται" καὶ πρὸς σὲ δέ μοι δοκοῦσι παραπλη- 
σίως πως οἱ ἄνθρωποι οὗτοι διακεῖσθαι. καὶ γὰρ εἰς Πέρ- 
σας ὅτε παρ᾽ ἡμῶν ἀπῇεις, τίς Μήδων ἢ νέος ἢ γέρων σοῦ 
ἀπελείφθη τὸ μή σοι ἀκολουθεῖν ἔστε ᾿Αστυάγης ἡμᾶς 
ἀπέστρεψεν : ἐπειδὴ δ᾽ ἐκ Περσῶν βοηθὸς ἡμῖν ὡρμήθης, 
σχεδὸν αὖ ἑωρῶμεν τοὺς φίλους σου πάντας ἐθελουσίους 
συνεπομένους. ὅτε δ᾽ αὖ τῆς δεῦρο στρατείας ἐπεθύμησας, 

“ό παᾶντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν. νῦν δ᾽ αὖ οὕτως 
ἔχομεν ὡς σὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντες θαρ- 
ροῦμεν, ἄνευ δὲ σοῦ καὶ οἴκαδε ἀπιέναι φοβούμεθα. οἱ μὲν 
οὖν ἄλλοι ὕπως ποιήσουσιν αὐτοὶ ἐροῦσιν" ἐγὼ δὲ, ὦ 
Κῦρε, καὶ ὧν ἐγὼ κρατῶ καὶ μενοῦμεν παρὰ σοὶ καὶ 
ὁρῶντες σὲ ἀνεξόμεθα καὶ καρτερήσομεν ὑπὸ σοῦ εὐεργε- 
τούμενοι. 

᾿Επὶ τούτῳ ἔλεξεν ὁ Ο “Τιγράνης, ὧδε: Σὺ, ἔφη, ὠ Κῦρε, 
μήποτε θαυμάσῃς, ἂν ἐγὼ σιωπῶ" ἡ γὰρ ψυχὴ; ἔφη, οὐχ 
ὡς βουλεύσουσα παρεσκεύασται ἀλλ᾽ ὡς ποιήσουσα. ὅ τι 

“8 ἂν παραγγέλλῃς. ὁ δὲ Ὕρκανιος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ὦ 

Μῆδοι, εἰ νῦν ἀπέλθοιτε,, δαίμονος ἂν φαίην τὴν ἐπιβου- 
λὴν εἶναι τὸ μὴ ἐᾶσαι ὑμᾶς μέγα εὐδαίμονας γενέσθαι" 

27 [12] 

ἂν] ἐὰν Δ.α. οὐδὲ μέα ἃ.(., 4] ἢ τηρ΄. ἡ τῶν μελιττῶν φύσις. ἐκεί- 
νου ἐγγίγνεται) ἐκείνους τς κάμετε Ὁ. Ομ πι. ̓» ΟΠ1850 αὐταῖς. 25. οὗτοι] 
οὕτω Α.Ο. ἀπήεις α: δ. ἜΣ ἀπίης ! Α.Ο. ἀπελείφθη) Φ ἴῃ Τᾶ8. ᾿᾿ 1.ς; 6: 
ἔστε ἘΗ.6. εἰς ὅτε Α. ὦ, 4] ἕως 8. ν.Υ. περσῶν) ποδῶν ΔΑ.α. ΡΡ. βο- 

ηθὸς  θ τὰ γ88. εἰ 116. α. ἑωρῶμεν ΡοΒΠ 1π Ἰοτητηαΐθ δηποῦ. οἵ Ἰηζογργεία- 
τι5 δϑύ (ὑδιλογασιβ, 5864 ΠΟ [ἀμ] πᾶτηῃ οχ 1). ὁρῶμεν Α.α. στρατίας σα. ργ. 
σοι] οἱ Α.Ὁἃ., υἱ 5. 29. ῷ,, δ᾽ ἃ. ΒΔ 1. 
ὁμοίως ΔΑ.α. ργτ. 
Α.α. 

25. τίς Μήδων] Ν.1, 4. 25. Ἐοτπιᾶ 
ἀπήεις ἀαΐθηη ΠΟῚ ΤΠ6]101 αιιὰ ἢ} ἔφης, 
Ὧ6 αι δά 4,1, 228. 

26. ὅμως] ΔΠΔ0. δρνος ἡδοτῦ Φοβού- 
μενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ 
πολλοὶ---συνηκολούθησαν. 5ΟΗΝ. 

σὺν αλὶ σοὶ---ἄνευ δὲ σοῦ] (ὐοηΐ. 
ΑἸΒΌ. 2. 5. 9. 

ἀνεξόμεθα) Ῥον ἱνοπίαμη, αὐ (οτα- 

ποιήσουσιν] ποιήσωσιν Δ.α. 
27. γὰρ] μου δα. (6, 8.0. Γ΄. 

γ᾽ ΔΑ. ρυ. ὅμως α. 8. ν. τ΄. 
ἀνεξόμεθα) ἀνθεξόμεθα 

28. ἀπέλθητε α. 

πηρηΐ. 2, ύ, 4, εὖ πάσχων ἀνέχεται. 
Ἠοβριοῖϊαν. δαΐθιη Αὐζαθαζὶ ἔδοίαμη, 
αι Ογτὶ ἀβρθοῖι Βα 1] ΠΟῚ Ροϊογαΐ, 
Ι. 9 

21. ρὲ ψυχὴ] ΕἸοραηΐον 'ΓΊρΤΆΠ685 
ΔΏΪΤΠ ΠῚ [ΟΐιιΠη Ογνο ἀδνοίτιπη ρΡθὴ- 
ἄδθτγθ ἃ 6118 ᾿Π ΡΘΤΊΟ αἰΐ, πθο Ὁ} Θ0- 
50] Ἰοὴ6 ἸΠ Ἰ] 6 6. 50ΗΝ. 
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3 7 Ἂ ΄ ΄ Ἃ Ἃ Ἢ - 7 

ἀνθρωπίνῃ δὲ γνώμῃ τίς ἂν ἢ φευγόντων τῶν πολεμίων 
,ὔ Ἃ 7 Υ 5 δ ’ὔ ἋὋ 

ἀποτρέποιτο ἢ ὅπλα παραδιδόντων οὐκ ἂν λαμβάνοι ἢ 
« Χ , ΄ς Ἀ Ἑ “- 3 Ἂ , δ 

ἑαυτοὺς διδόντων καὶ τὰ ἑαυτῶν οὐκ ἂν δέχοιτο, ἄλλως τε 
΄σι «ε «ς ΄σ΄ 7] - ἃ 5» Ν ἴω 57 

καὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμῖν ὄντος τοιούτου ὃς ἐμοὶ δοκεῖ, ὀμνυμι 
΄“- ’ὔ Ἅ ᾿ 3 ΩΝ ς “. κι “ ἊΟ, 

ὑμῖν πάντας τοὺς θεοὺς, εὖ ποιῶν ἡμᾶς μᾶλλον ἥδεσθαι ἢ 
«ς ᾿, 7 3 7 “ ς ων 72 

29 ἑαυτὸν πλουτίζων. ἐπὶ τούτῳ πάντες οἱ Μῆδοι τοιάδ᾽ ἔλε- 
Χ 5 σι Ν 354“. ΤΣ Ν 5) “ 

γον Σὺ, ὦ Κῦρε, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς καὶ οἴκαδε ὅταν 
᾽’ὕ Ν “ ε ΄- κε - 57 ςε Ἁ ΄- σι 

ἀπιέναι καιρὸς δοκῇ, σὺν σοὶ ἡμᾶς ἀγε. ὃ δὲ κῦρος ταῦτα 
» ’ὔ » ᾿, 5 » 53 “ ͵,. 5 ἴω ΄ Ν 

ἀκούσας ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽ ὦ Ζεῦ μέγιστε, αἰτοῦμαί σε, δὸς 
Χ ᾿ “ “ ͵ 3 ἴω » 7, Ἄγ ν 

Δδοτοὺς ἐμὲ τιμῶντας νικῆσαί με εὖ ποιοῦντα. ἐκ τούτου ἐκέ- 
Ν Ἁ δ Ὁ Υ͂ » 3 ς 

λευσε τοὺς μεν ἄλλους φυλακὰς καταστήσαντας ἀμῷ αυ- 
Ν Μ΄, 4 ὡς λ “ - Ν ἈΝ 

τοὺς ἤδη ἔχειν, τοὺς δὲ Ἰ]έρσας διαλαβεῖν τὰς σκηνας, 
ἴω Ἁ ε ΄- ΟΝ "ῇ). 7 ΄- ᾿ ἴω 

τοῖς μὲν ἱππεῦσι Τὰς τούτοις πρεπούσας, τοῖς δὲ πεζοῖς 
Ἂ ΄ 5 Δ Ν ᾽ ἦν σ“ 

τὰς τούτοις ἀρκούσας" καὶ οὕτω καταστήσασθαι ὅπως 
σι 3 ΄“- ΄σ Ζ Ἀ 7 7 

ποιοῦντες οἱ ἐν ταῖς σκηναῖς πάντα τὰ δέοντα φέρωσιν 
Ἁ ͵7ὔ ΄-“ ͵7 4 Ἁ « 

εἰς τὰς τάξεις τοῖς Πέρσαις καὶ τοὺς ἵππους τεθερα- 

ἀνθρωπίνη δὲ γνώμη τίς ἂν ἦν ἣ φευγόντων Ὁ τ στα. 
. ἀκούσας ταῦτα Ε. 

20. φυλακὰς ϑΙΘΡ ΒΔ ΠτΙ5, 
πάντα Π. Η.Θ. πάντες Δ.6. 

ὄμνυμι] Ταῦτὶ ὡς ὄμνυμι. 2 
ἐπεύξατο Α.Ὁ. 
καταστήσεσθαι ΔΑ.α. 

28. ἀνθρωπίνη γνώμῃ Μ16 ΒΟΒΠοΙ- 
ἀοταβ ἀνθρωπίνη γνώμη 3, 2, 4: Τὰ μὲν 
οὖν ἱερὰ καλὰ ἡμίν" ἀνθρωπίνῃ δὲ προ- 
θυμίᾳ εἰς τὸ πραχθῆναι ταῦτα οὐδὲν 
οὕτω μέγα σύμμαχον ἂν γένοιτο ὡς 
τάχος. 8, 6,12: Οὐ γὰρ ἂν δυναίμην 
ἐγὼ εἷς ὧν ὙΟΥ ΒΕ Η ἀρετῇ τὰ πάντων 
ὑμῶν ἀγαθὰ διασώζειν. 

ὡς ὄμνυμι) ΘΙ ΠΏ 18 οΥ̓αῖιο ῬΏΘΓΔΪο 
2, 3.12: ᾿Αλλὰ σὺν θεῶν ὅρκῳ λέγῳ. 
ἢ μὴν ἐμοὶ δοκεῖν Κῦρον---ὅ τι ἂν ἔχη; 
ἥδιον διδόντα μᾶλλον ἢ αὐτὸν ἔχοντα. 
ϑεα ἰὴ πος Ἰοὺ αἰβρ]οοῦ τῇ]] δηΐθ 
Ἰατατηθηύατη ροβιΐα ραγῦου]α ὡς, ατ186 
1η. ΒἸΠΩ]]]ΠΠΠηΟ ἸΟςΟ ᾿Πΐτα Ρ, 4. 31. ἃ 68. 
Θιᾶγο βθο]αβι. ΘΟῊΝ, 1)εῖονι. 

320. φυλακὰς καταστήσαντας [ἰἼϑυτη 
Χοπορποπίθιιτη 81] ᾿ϑρθοίδν 8, οο- 
σαγτγοῖ τ σία ἐργάτας οἷ ρα 
φύρους 1 Ἰηἴτα 7, 6,70. δαργα, 4. 5» 46. 
εβϑύ ἱππέας καταστῆσαι ἐπὶ τοὺς ἵππους 
ῬτοΟ ἀναβιβάζειν 5. 50, 5165 4. 5, 58, ἄρ- 
χοντα καθιστάναι, οἴ 4, 3, ὃ, ἱππικὸν 
καθιστάναι. ἴπ ΑΠΔὈΔΒὶ 2. 2, 2, 51Π6 
ναγιοίαίθ δϑὺ προφύλακας καταστήσαν- 
τες, 5686 6, 2, 21, φυλακὰς ποιησάμενοι 
ἐκάθευδον. ἴπ (ἔσςοηῃ. 12. 14, 6ϑὺ ἐπι- 
μελητὰς καθιστάναι. ἴῃ ΗΙρΡΡΑΤΟΠΙΟΟ 

ἡμῖν] ὑμῖν Α.Ὁ. 
ἐπηύξατο 1“... 

ΓΑΡτὶ φύλακας. οὕτως Α. 

Τ, 0. ἱππέας καθιστάναι; 564 9, 2, 65 
εἰ ἱππέας ξένους καταστήσαιντο. [ὴ6 
ΓΘ 5 5.1. οϑύ εἰρηνοφύλακας καθι- 
στάναι ; ἀθῃίααθ ἴῃ ΤΘΡΌΡ]οα ΑἸΠ6- 
ὨΙΘΏΒΙ.ΠῚ 2, 4; 68 τριήραρχοι καθί- 
στανται οἱ φύλακας δεσμωτῶν κατα- 
στῆσαι. ΑἸ Δ ΠγΥ]5 νοτῸ Βεῖρ. [μ8ο64. 
2..2, οὖ 1101 ε11 αἱ ἀρχαὶ καθίστανται 
ῬΓῸ ἄρχοντες, 560 015 [ΔῃΊΘη οὖ τϑοί 5 
ΤΠ καθιστάναι φύλακας ἀἸοίτιπη ν]6- 
ἴ ὑΓῸ ἴάσογο, σοηῃϑδίϊίμογο, ΟΥ̓ΘΑΥΘ, 

δι [ΟΥ̓] δείϊνϑθ οὖ τηθαϊο ῥτο- 
ΤΏΪΒΟΌΟ : σοηΐτα καθιστάναι 46 Τὰ 416- 
ὕπτῇ Βισηϊποαῦ Ὀ]οτ τη ]τι6 ΟΥΙΠΔΙΘ, 
ΘΟΥ̓ΤΊΡΘΥ 6. γ6] γοϑύϊαοσο [δα φύ- 
Χλακὰς ἀδιη88 Βοεῖρει. Ηἰ (ἐς 5: 2: 
14. οβϑῦ ἰῷ πιθη ἱκανὰς φυλακὰς κατα- 
στήσαντες. ΒΟῊΝ. ἄαυο ἴρ5ο ἢὶς 
ὁοη ἤγτηδίαν φυλακὰς, πῷ ποοφυλακὰς 
1ῃ ἰΙοοὺ ΑπαὈδβὶβ. 

πάντα τὰ δέοντα] ΦΌΡΓΑ 2, 1, 22: 
Προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις ἑκάστοις τῶν 
στρατιωτῶν ἱκανῶς ὧν ἐδέοντο πάντα 
πεποιημένα παρασχεῖν. ἴὕὕπ48 τη] ] 
νεθα Ὠα]πι8. Ἰοοὶ ἴα σοὨβίσιιθηα οὐ- 
αἴπο Ὠδΐνο νἹἀθθαηίατν : Ὅπως οἱ ποι- 
οὔντες ἐν ταῖς σκηναῖς τὰ δέοντα πάντα 
φέρωσιν εἰς--- Πέρσας. (ΗΝ, 
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πευμένους παρέ Πέ δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ἔ πευμένους παρέχωσι, Τέρσαις δὲ μηδὲν ἄλλο ἢ ἔργον 
ἢ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἐκπονεῖν. ταύτην μὲν οὖν οὕτω 

ἴω ἂς ῳ ὔ 

δυγ)γον τὴν ἡμέραν. 

“) 

Κεφ. Β. 

λ δ᾽ Ὁ ᾿ : Α͂ Χ Ψ - 

ΠΡρῳ δ᾽ ἀναστάντες ἐπορεύοντο πρὸς [ωβρυαν, Κῦρος 
μὲν ἐφ᾽ ἵππου καὶ οἱ Περσῶν ἃ ἱππεῖς. γεγενημένοι. εἰς δισχι- 
λίους" οἱ δὲ τὰ τούτων “γέρρα καὶ τὰς κοπίδας ε ἔχοντες ἐπὶ 
τούτοις εἵποντο, ἴσοι ὄντες τὸν ἀριθμόν" καὶ ἡ ἄλλη δὲ 

Ἷ, ἣ ὔ ν » ͵7ὔ͵ ΄ι 

στρατιὰ τεταγμένη ἐπορεύετο. ἕκαστον δ᾽ ἐκέλευσε τοῖς 
΄ι ς σι 7ὕ ΄σ΄ τς Ἷ “ἋΟ ΄“-“ ἋΟ ΄ι 

καινοῖς ἑαυτῶν θεράπουσιν εἰπεῖν ὅτι ὅστις ἂν αὐτῶν ἢ τῶν 
» ᾽' 7 ΕΣ δ ΄σι' ' ᾿ 

οπισθοφυλάκων φαίνηται ὄπισθεν ἢ τοῦ μετώπου πρόσθεν 
5᾽ Ἂ ον ΄ »ὕ “ 3 “- Φ " ἘΝ 
ἴῃ ἢ κατὰ πλάγια ἔξω τῶν ἐν τῇ τάξει ὄντων ἁλίσκηται, 

7 ΄- Ἀ » Ν 7 7 εὖ 

“ κολασθήσεται. δευτεραῖοι δὲ ἀμφὶ δείλην γίγνονται πρὸς 
τῷ Γωβρύου χωρίῳ, καὶ ὁρῶσιν ὑπερίσχυρόν τε τὸ ἔρυμα 
καὶ ἐπὶ τῶν , τειχῶν πάντα παρεσκευασμένα ὡς ἂν κρά- 
ΤΙΤΕ ἀπομάχοιτο᾽ καὶ βοῦς δὲ πολλοὺς καὶ πάμπολλα 

4 πρόβατα ὑπὸ τὰ “ἐρυμνὰ προσηγμένα ἑώρων. πέμψας δ᾽ ὁ 
Γωβρύας πρὸς τὸν Κῦρον ἐκέλευσε περιελάσαντα ἰδεῖν ἡ .᾿ ἡ 

πρόσοδος εὐπετεστάτη, εἴσω δὲ πέμψαι πρὸς ἑαυτὸν τῶν 
“ δ σ΄ ἂ ὔ , ω 

πιστῶν τινας, οἵτινες αὐτῷ τὰ ἐνδον ἰδόντες ἀπαγγελοῦ- 
-“ Ν ε - 3 τ εΥ̓ μεν ψΨ . 5 “ 

4σιν. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος αὐτὸς μὲν τῷ ὄντι βουλόμενος ἰδεῖν 
35 5) ὶ Ά “ ᾽ Χ 7 ε 

εἰ που εἴη αἱρέσιμον τὸ τεῖχος: εἰ ψευδὴς φαίνοιτο ὁ Γω- 
ῇ , ΄, ΟΦ “  Ά Ἃ 

βρύυας, περιήλαυνε πάντοθεν, ἑώρα τε ἰσχυρότερα πᾶντα ἢ 
"Ἢ ἃ ᾽, Ἁ , » ᾿, 

προσελθεῖν" οὗς δ᾽ ἔπεμψε προς Γωβρύαν, ἀπήγγελλον 
τῷ Κύρῳ ὅτι τοσαῦτα εἴη ἔνδον ἀγαθὰ ὅσα ἐπ᾽ ἀνθρώπων 
γενεὰν, ὡς σφίσι δοκεῖν, μὴ ἂν ἐπιλιπεῖν τοὺς ἔνδον 

; .: ν - 
ὄντας. ὁ μὲν δὴ Κῦρος ἐν φροντίδι ἢν ὅ τι ποτ᾽ εἴη 

Ἔν ε Ἁ 7 ΝΣ; »““} ἈΝ » 5 Ἑ κ᾿ κ 

ταῦτα, ὁ δὲ Γωβρύας αὐτός τε ἐξήει πρὸς αὐτὸν καὶ τοὺς 

ἢ οταβὶΐ σα. 1. [λὈτ] πρωί. κεινοῖς οἵ θεραπεύουσιν (ὦ. ΘΟΥ. 
5... ἴ ΒΕΙΗ.Θ. εἴη Α.6α. 2. προηγμένα ἈΠ Ὰ: 3: γωβρίας α. 
ἡ (ΔΤ ΘΓΑΥΊΤΙΒ, 5664 ΠΟΠ αἰβογίο 6Χ Θοά]οΒ εἰ Α.Ο. εἰ [.. αὐτῷ δἴθΡ μά πιι8. 
ΤΛΌΥῚ αὐτῶν. ἡ. εἴη ὁ. Ἀ. εἰ ὙΥ εἰβικῖιβ. [01] ἢ. ἢ προσ- 
ελθεῖν) ἢ προσῆλθεν Ἀ.. οἵ 4] σον. ἡ α. ὥς σφισι ΔΙ. ὡς φισιν Α. ὡς 
σφῖσιν Ὁ. ἐπιλιπεῖν τὰ. Η. ἐκλιπεῖν Α.Ε. 

μηδὲν ἄλλο] ἄλλο 8ῖς αἀάιιπὶ ἀοίο- τ, δὲ δὲ Ὗ. ὦ» Ἦ ἘΒ: 
ΤΙΟΤΈΗ Ὁ» 7. ΤῸ Ὁ ΠΡ, ἜΠΗ: 4. εὐπετεστάτη] ΙπΠΌΠΪΓο αἰοίτΠ,. 

ἐκπονεῖν ἢ Τα 8. , 25: Τὰ πεῦὶ ὟΝ ἙΙΞΚ. 
τοὺς θεοὺς ἐκπονεῖν. οἴ ΒΆΡΓΑ 2,1, 21: γενεὰν] Οοηΐ. 7, 5. 13. 
᾿Ασκεῖν τὰ ἀμφὶ τὸν πόλεμον. ΞΟἫΝ. 
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ἔνδοθεν πάντας ἐξῆγε φέροντας. οἶνον, ἄλφιτα, ἄλευρα, 
ἄλλους δὲ “ἐλαύνοντας βοῦς, αἶγας, οἷς, σῦς, καὶ εἴ τι 

βρωτὸν, πάντα ἱκανὰ προσῆγον ὡς δειπνῆσαι πᾶσαν τὴν 
6 ᾿ Κ Ψ ’ὔ’ ξ ἣ δὴ φὰς ΄. θέ ὃ ΝΆ 

συν υρῳ στρατιαν. Οἱ μὲν Οἢ εΕπι τούτῳ Τταχ εντες {) 

2 

ὃ 

΄“- Ν » 7] ε » ᾿ς μι Ν 

ρουν τε ταῦτα καὶ ἐδειπνοποίουν. ὁ δὲ Γωβρύας, ἐπεὶ 
΄ “ 4. .52 5) “ὦ Χ ΄“- ᾽7ὔ 

πάντες αὐτῷ οἱ ἄνδρες ἔξω ἦσαν, εἰσιέναι τὸν Κῦρον ἐκέ- 
4 Ἂ “" 

λευσεν ὅπως νομίζοι ἀσφαλέστατον. προεισπέμψας οὖν 
ἴω , Ν ν Υ͂ 

ὁ Κῦρος προσκόπους καὶ δύναμιν αὐτὸς οὕτως εἰσήει. 
σὰ ἴ ᾽ν 3 ΄ 

ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν, ἀναπεπταμένας τὰς πύλας ἔχων παρεκά- 
Ν 7 ’ὔ ΩΝ ΠῚ “κ᾿ 

λει τοὺς φίλους πάντας καὶ ἄρχοντας τῶν μεθ᾽ ἑαυτοῦ. 
Ν Ἁ 352, 53 « ᾿ ώ 

ἐπειδὴ δὲ ἐνδον ἦσαν, ἐκφέρων ὁ Γωβρύας φιάλας 
“ Υ͂ 7 Ἷ, ω 

χρυσᾶς καὶ πρόχους καὶ καἀλπιδας καὶ κόσμον παντοῖον 
Χ ἷ ᾿Ὶ ’ ᾿. Ἂ 

καὶ δαρεικοὺς ἀμέτρους τινὰς καὶ πάντα καλὰ πολλᾶ, 
᾽ὔ Ν Ἑ Ἂ Ν 7ὔ 

τέλος τὴν θυγατέρα, δεινὸν τι κάλλος καὶ μέγεθος, πενθι- 
κο 3. -“'΄ 5» σι τς ΕῚ ᾽7 “" ἥν 

κώς ὃ ἔχουσαν τοῦ ἀδελφοῦ τεθνηκότος, ἐξάγων ὧδε εἶπεν" 
᾿Ἔγώ σοι, ὦ Κῦρε, τὰ μὲν χρήματα ταῦτα δωροῦμαι, τὴν 
δὲ θυγατέρα ταύτην ἐπιτρέπω διαθέσθαι ὅπως ἂν σὺ βούλῃ: 
ἱκετεύομεν δὲ, ἐγὼ μὲν καὶ πρόσθεν τοῦ υἱοῦ, αὕτη δὲ νῦν 

΄“. ἴω Χ ’ὔ 

τοῦ ἀδελφοῦ τιμωρὸν γενέσθαι σε. 
λ “- “- 53 

Ὁ δὲ Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ σοὶ μὲν καὶ [4] 
΄ ε , 5 “- , Α͂ ΄ 

τότε ὑπεσχόμην ἀψευδοῦντὸος σου τιμωρήσειν εἰς δυναμιν" 
“ Ἀν αν ᾿ Ἅ ἘΠ᾿ ἃ δὰ 2, 5 ,ὔ Χ Ἑ ᾿ 

νῦν δὲ ὅτε σε ἀληθεύοντα ὁρῶ, ἤδη ὀφείλω τὴν ὑπόσχε- 
ἧς; 7 ς “΄ Ν 3 ἣν ΄ι Ἁ ΄. 

σιν καὶ ταύτῃ ὑπισχνοῦμαι τὰ αὐτὰ ταῦτα συν θεοῖς 
, Ν δὶ δ Ἄϊὼ..: “- 27) Ἂν Ν Ψ, 

ποιήσειν. καὶ τὰ μὲν χρήματα ταῦτα, ἐφη;, ἐγὼ μεν δέχομαι, 

ΒΕ, 5. ἄλφιτα 844. 6. τηρ΄ τ. οτῃ. ἃ. 6. ργ. οἷς] ὄις Α.Ὁ. ρν., 4] σοτγ. ὄεις. 
βρωτὸν] ἄρρητον Ἀ.Ε. ργ. δειπνῆσαι] καλῶς ἀαἃ. 6. τηρ΄. Υ΄. 6. τοῦ- 
το Α. οὐ [ογτίαββθ α. ρσ. διήρουν ἸΒΟΠοΥα5. ΓΑΡΤῚ διῃροῦντο. ἐδειπνο- 
ποίουν ἢ. ΕΗ... ἐδειπνοποιοῦντο Α.Ε. αὐτῷ Ε΄. αὐτῶν ἈΑ.ἃ., 4] αὐτοῦ 
5. ΨΕΤ: καλπίδας Α. δαρεικοὶς ῬΟΙΠΙ5 απδτη ας ἡμὰς Α. δαρεικὰς, αὐ 
νἱαείαν, α. ΡΥ. ἀμέτρους] Ῥο]Πτχ 4, τό. ἔχουσα ἃ. Ρ αὕτη αὐτὴ 
Α. σε] σοι 6. ηγ.; πὐ νἹἀείυτ. 
ΟΟΥ̓Τ. Πηρ΄. Υ΄. ταῦτα δΔῃΐθ σὺν οτη. 

ἘΝ φέροντας---ἄλλους δὲ] ΒΙσΠΠον 
ἰηἴτα ύ, 3,0: Ὅτι ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου 
εἶεν προ: χηχυθότες ἐπὶ χιλὸν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
ξύλα. ΒΟΉΝ. ὅ':ρθ 8ὶς Ῥδιβδῃΐδβ. 

οἷς] Μαουΐβ Ρ. 274: Οἷς μονοσυλλά- 
βως ᾿Αττικοὶ, πρόβατα Ἕλληνες. Οοπηΐ. 
5680]. Ατ]βίορ!. Ρας. 929. ΖΕ ΌΝ. 

6. δύναμιν] Ῥαγίοπ σΟρΙΔΙτιτη. 
7. δαρεικοὺς  ΑΠΔΟΏΤΟΠΊΒτητΠι (Δ11- 

σΟΥΙΩΏ δηΐθ 1) ΑΥ1τιπὶ ΠΟΙ ΟΥΙΟΤ τη 
ποίας Μυγοθῖιιβ. θα νοσαθυ!ατη ΟΠ 

ὃ. νῦν δέ σοι ἀν ὀφείλων Δ.α. 

Δ ΠΟΙΊΪΠΘ Δαρεῖος, 8566 ἃ ῬοΙΒΙ6Ο 
Τλάγα τϑσθτῃ βιση Ποδηΐθ ατιθσην]8 αποὶ 
σοῃίεπαιξ ΤῊΝ 8108 ΕΙΟΠαγάβοῃ 
Τ)ϊδϑογέαΐ. Ρ. 6ο. 

πάντα “Δὰ πολλά] 4, 6,11: Πάντα 
γὰρ ἣν πολλά. Ἠΐϊς ἀείεηϊοσεβ καλὰ 
καὶ, καλὰ πολλὰ καὶ Μ. 

8. καὶ τότε] 4: 6. 8. 
καὶ ταύτῃ] ἤτιϊο Π]1ὸ6 ἰὰς. 5ΟΗΝ. 
τὰ αὐτὰ ταῦτα] Ν. δα Απδῦ. 5, 6, 

21. Ἐροῖπιβ δαΐθιῃ ταὐτὰ, αἰ 1, 6, 8. 
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δίὃ δ᾽ ΔΤΕΝ ων δὶ ,ὔ » 7 ἃ ΩΝ Υ » ’ὔ ἃ 

ἰδωμι δ᾽ αὐτὰ τῇ παιδὶ ταύτῃ κἀκείνῳ ὃς ἂν γημῇ αὐτὴν. ἕν 
᾿. ΄- 2, 32) Ἁ ΣΝ 3 - 5.935 ἃ ἣ» 

δὲ δῶρον ἄπειμι ἔχων παρὰ σοῦ ἀνθ᾽ οὗ οὐδ᾽ ἂν τὰ ἐν Βαβυ- 
΄ ωω ΄ Ἁ Ν ΄- 

λῶνι, [εἰ καὶ πλεῖστα ἐστιν. ] οὐδὲ τὰ πανταχοῦ [ ἀντὶ τούτου 
- ἔν Ψ' χὰ Ἃ 32) » ὦ ᾿ ὦ 

οὗ σύ μοι δεδώρησαι]) ἥδιον ἂν ἔχων ἀπέλθοιμι. καὶ ὃ Τω- 
, “ἢ ΄ 3 7 , Χ ΧΝ 

οββρύας θαυμάσας τε τί τοῦτ᾽ εἴη καὶ ὑποπτεύσας μὴ τὴν θυ- 
͵ Ἄ σ“ Ὑ Ν - ΘΛ... Ψ τὴ - 

γατέρα λέγοι, οὕτως ἤρετο, ἵζαὶ τί τοῦτ ἐστιν. ἐφη; ὦ Κῦρε; 
ον - κ᾿ 5 7 “ 27 ΝΌΟΝ 53 . ᾿ὰ 

καὶ ὁ Κῦρος ἀπεκρίνατο, Οτι, ἐφη, ἐγὼ, ὦ [ΙὩβρυα, 
Χ Ν 3 (ρν » Ἰὰ Ὰ “, 5» ΄- Ἃ 5, 7 

πολλοὺς μὲν οἶμαι εἰναι ἀνθρώπους οἱ οὐτε ἀσεβεῖν ἂν ἐθέ- 
57 » “ 2) ΟΝ ἢ «ς ’ὔ ἿᾺ Ἁ Ἁ 

λοιεν οὔτε ἀδικεῖν οὔτε ἂν ψεύδοιντο ἑκόντες εἰναι διὰ δὲ 
ἶ ’ ἊΨ - » Ψ ’, 7ὔ ᾿ 

τὸ μηδένα αὐτοῖς ἡθεληκέναι προέσθαι μὴτε χρήματα 
Ν 7 , Ψ 7 Ἁ ᾿ 7, 

πολλὰ μήτε τυραννίδα μήτε τείχη ἐρυμνὰ μήτε τέκνα ἀξι- 
ν. 7] ,ὔ ἴω - 

έραστα, ἀποθνήσκουσι πρότερον πρὶν δῆλοι γίγνεσθαι οἷοι 
Υ εἷ Ἂ , » ᾿ “ 

τοῆσαν᾽ ἐμοὶ δε σὺ νυνὶ καὶ τείχη ἐρυμνὰ καὶ πλοῦτον παν- 
Ν ἧς ’, Ν Χ ͵7ὔ ’ 

τοδαπὸν καὶ δύναμιν τὴν σὴν καὶ θυγατέρα ἀξιόκτητον 
7] 7] “ ’ ΄- 7] 

ἐγχειρίσας πεποίηκάς με δῆλον γενεσθαι πᾶσιν ἀνθρώποις 
“ ,.,.3. ΟΝ » “-“ ἃς ’, 527 ἾΑ πῚ » - 

ὅτι οὐτ ἄν ἀσεβεῖν περὶ ξένους ἐθέλοιμι οὔτ᾽ ἂν ἀδικεῖν 
χρημάτων ἕνεκα οὔτε συνθήκας ἂν ψευδοίμην. ἑκὼν εἶναι. 

1 τούτων ἐγὼ, εὖ ἰσθι, ἕως ἂν ἀνὴρ δίκαιος ὦ καὶ δοκῶν 
εἶναι τοιοῦτος ἐπαινῶμαι ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οὔποτ᾽ ἐπιλήσο- 

Ν ᾿ “ ΄' ΄΄ ΄ 

μαι, ἀλλὰ πειράσομαί σε ἀντιτιμῆσαι πᾶσι τοῖς καλοῖς. 
ΠῚ 5» Ν Ι ᾽) “ Ν Χ - ε 5 , 

12 καὶ ἀνδρὸς δ᾽, ἐφη, τῇ θυγατρὶ μὴ φοβοῦ ὡς ἀπορήσεις 
ἀξίου ταύτης" πολλοὶ γὰρ κἀγαθοὶ φίλοι εἰσὶν ἐμοὶ, ὧν 
τις γαμεῖ ταύτην' εἰ μέντοι χρήμαθ᾽ ἕξει τοσαῦτα ὅσα 
δίδως ἢ Ἃ καὶ ἄλλα πολλαπλάσια τούτων, οὐκ ἂν ἔχοιμι εἰς 
πεῖν" σὺ μέντοι εὖ ἴσθι ὅτι εἰσί τινες αὐτῶν οἱ ὧν μὲν σὺ 

[5] 

εἰ καὶ Ῥορρο. εἰ ἐκεῖ ΑΟΜΟΥΝ. ἐκεῖ α. ἐν ἡ ἃ. τηρ. τ΄. 
ἐθέλοιεν ΚΗ... θέλοιεν Α.(. μηθένα Α. 
θέλοιμι Α.α. ῬΤ. τούτων) τοῦτ᾽ οὖν . σου. 
θοὶ Δ. ἐμοὶ α. τηρ. Τ. 

9. εἶναι οἵα. Α.Ο. 
ἐγχειρήσας α. ἐθέλοιμι) 

12. κἀγαθοὶ] καὶ ἀγα- 
ἢ καὶ ἄλλα---δίδως οπγ. Α.Ε. Τῆς, Υ΄. 

ἀντὶ τούτου---δεδώρησαι͵Ἶ ἴπ ΡΥΊΟΥΘ πὶ Ἠ ρβομρ,. ΡΒΠΟΙΟΡῚ νοΐ, 5. ἢ, 505. 
οἀϊοπθ βθο] αβοσατη ἤφρο νευθα, ατ18 
τηϊ] ΠΟῚ 50] πὴ νΘΥΟΥ ΠῚ Β Γι ο  ΠΓΆΤΩ 
οἵ ΠΟΠΠΡΟΒΙΠΟΠΘΙῚ ΤηἸ Γῆ ο6. τ ρΘα γα, 
8641 εοἴϊδπι Ταρθίθσθ ᾿ηθρίθ δηΐθα Ὀ18- 
νου ἀϊοία νἀθηΐαγ. θοίθπαογε οο- 
παίι ΠΘΙΠἀοΥἤτι8 ΘΟΠΊρΡΆΓΔ 8. ΘΧΘΠῚ- 
Ῥὶα πγυΐαῦερ σΟηΒύγ Ο ἸΟΠ18, α1186. 1086 
ΔρΡΡοϑαὶ δῇ Ῥ]αΐομὶβ ΗΠΡΡ ΠῚ Ὁ. 145. 
ΞΟΗΝ, ΟΥ. κα ὃ, 3» 34: Ηϊς θρῸ 
ΠΟΉ Βοϊπτῃ ν θὰ ἀντὶ τούτου οὗ σύ μοι 
δεδώρησαι, Θοαἃ οὐϊαὴ εἰ καὶ πλεῖστά 
ἐστιν ΡΕΙΠηἦθ οχ ΠπλΥρΡῚΠ6 1Π]αΐα ῥτιίο, 

12: μὴ φοβοῦ ὁ ὡς ἀπορήσεις] ΩΣ 6, 
2, 380: Μὴ δείσητε ὡς οὐχ ἡδέως κα- 
θευδήσετε. 1 νι6 δηηοί. 5ΟΗΝ. 

μέντοι---μέντοι]) “ΠΊΡΙΘΧ μέντοι Ἰῃΐγα 
δ. 5511. Οὐνμξ. Οὐτητπδην αἱ τ πα, 
Ηεϊηαοτί. δα Ρ]αῖ. Ῥαγϊῆβη. ἢ. 284. 
5ΟΗΝ. 

οὐ μέντοι] 1ίὰ Οὐγτιιβ οἱθρδηΐον οἱ 
Ππτηᾶπθ βἰρηϊῆοαΐ (ἀοῦτγε ἀρὰ 86 
ΒΌΟΒαΙΤΙΘ. Γι 118. ο]ΟΥΙ θα αθ. Ῥγούμα πη 
τη] 6556 ΠΊΔ] 115 Πα τη ΟΠ ΠῚ ΟΠ1- 
ΠΪΠΟ αν ἀτατη. 5ΟὍΟΗΝ, 
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, Ψ, »ῸΝ Ν “ ΄ - 

διδως χρημάτων οὐδὲ μικρὸν τούτων ἕνεκα σε μᾶλλον θαυ- 
΄ Ἁ ἐῚ ΄σι ΄ι ΄: 

μαζουσιν: ἐμὲ δὲ ζηλοῦσι νυνὶ καὶ εὔχονται πᾶσι θεοῖς 
Υ͂ Ν 3 ] ς "Ν Ψ ᾽ 5) Ν 

γενέσθαι ποτὲ ἐπιδείξασθαι ὡς πιστοὶ μέν εἰσιν οὐδὲν. 
Ἂ 9 ΌΝ - ,ὔ - Ν 7 ε 27) ἊΝ 
ἧττον ἐμοῦ τοῖς φίλοις, τοῖς δὲ πολεμίοις ὡς οὔποτ᾽ ἂν 
«ς ΄- ΄“- 5 Υ̓ μι ’ » Ν δ᾽, “ 

ὑφεῖντο ζῶντες, εἰ μή τις θεὸς βλάπτοι" ἀντὶ δ᾽ ἀρετῆς 
κ᾿ , » ΠΟΥ »ΦΨ Ἃ . 7, Χ “- “- ᾿ 

καὶ δόξης ἀγαθῆς ὅτι οὐδ᾽ ἂν τὰ Σύρων πρὸς τοῖς σοῖς καὶ 
᾽ ᾿, ΄, » 7 53 

Ασσυρίων πάντα προέλοιντο' τοιούτους ἄνδρας εὖ ἴσθι 
5 ι Ψ Ν «ε ἕ 53 Ρ Ν 

13 ἐνταῦθα καθημένους. καὶ ὁ Τωβρύας εἰπε γελάσας, Πρὸς [6] 

τῶν θεῶν, ἔφη, ὡ Κῦρε, δεῖξον δή μοι ποῦ οὗτοί εἰσιν, ἵνα 

σε τούτων τινὰ αἰτήσωμαι παῖδα μοι γενέσθαι. καὶ ὃ 
Κῦρος εἶπεν, Οὐδὲν ἐμοῦ σε δεήσει πυνθάνεσθαι, ἀλλ᾽ 
ἂν σὺν ἡμῖν ἕπῃ, αὐτὸς σὺ ἕξεις καὶ ἄλλῳ δεικνύναι 
αὐτῶν ἕκαστον. 

Τοσαῦτ᾽ εἰπὼν δεξιάν τε λαβὼν τοῦ Γωβρύου καὶ 

ἀναστὰς ἐξει, καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ ἐξῆγεν ἅπαντας" καὶ 
πολλὰ δεομένου τοῦ Τ᾽ωβρύου ἔνδον δειπνεῖν οὐκ ἠθέλησεν, 
» Ἂς ὅπ ἴω ἣ' » 7] Ν, Ἂς 7 7 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδείπνει καὶ τὸν Γωβρύαν σὺυν- 
 ά ᾽ ἣν, Ἁ 

15 δειπνον παρέλαβεν. ἐπὶ στιβάδος δὲ κατακλινεὶς “ἤρετο [7] 
αὐτὸν ὧδε: Εἰπέ μοι, ἔφη, ο Γωβρύα, πότερον. οἴει. σοὶ 

εἶναι πλείω ἢ ἑκάστῳ ἡμῶν στρώματα; καὶ ὃς εἶπεν, 
2ἦὔἦΤ Α͂ 

Ὑμῖν νὴ Δί᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι, ἔφη, καὶ στρώματα πλείω ἐστὶ 
΄-“ ’ “ ἴω 

καὶ κλῖναι, καὶ οἰκία γε πολὺ μείζων ἡ ὑμετέρα τῆς ἐμῆς, 
- Ἁ ΄“ ΄“ ΄“ ΄“ ΄σ᾽ 

οἵ γε οἰκίᾳ μὲν χρῆσθε γῇ τε καὶ οὐρανῷ, κλῖναι δ᾽ ὑμῖν 
, 4 ., δ “ 7 ἈΝ 

εἰσιν ὁπόσαι εὐναὶ γένοιντ᾽ ἂν ἐπὶ γῆς στρώματα δὲ νο- 
,ὔ 3 σ“ “ δ ΔῈῳ ὁ Υ] 3 9 ὦ ΄ 27 

μίζετε οὐχ ὅσα πρόβατα ᾧύει ἔρια, ἀλλ᾽ ὅσα φρύγανα ὄρη 

ΤΆ 

πᾶσι θεοῖς ροϑί κι" Α.α., βεα γαβ ΡΟΠΘΏΒ 8. Υ͂. Γ΄ καὶ ἑαυτοὺς ἃπία 
ἐπιδείξασθαι καα. (. τὴρ 13. εἶπε) ἐπι (. 5. ν.Υ΄ ὦ οἵα. Ο. 
σε δεήσει] δεήσῃ Δ. παρὸν α. σὺν] σὺ Α.α. 14. γωβρύου] ΓΑὔΥ] γω- 
βρύα Ὀ18. ἐξείη Ὁ. παρέλαβεν μέγιστον δ᾽ αὐτῷ---παρατίθεσθαι εχ 5. τὸ 
δα αι α.. τηρ'. 1.. 564 ἀἴνοῦβα ἃ οθῦθυ]β ΟΟΥΥ. ΤῊ8ΠῈ. 15. χρῆσθαι Ἀ.Ὁ. ργ. 
νομίζεται Α΄. φτ. (. ΡΥ. φρύγανα οτη. Α.. ργ. 

12. γελάσας] Θυοά (οῦτναϑ βὺ- 
γἱάθὶ πθὸ δατηϊγαίίομθ νἱγύπι8 ΔὉ- 
γτϑρύμϑ βϑύπρεί δῖ 1ἢ δου πλὰ8 οἴ πηα1- 
ἴπι, ΟΥ̓ ΘΙΒ κι 8. σατιβατη 6].8. ΓῸῚ ΘΟΙα- 
τηθηΐα8 τοίοτί δα ραΐθυπατη (ΟΌΤΥ:0 
ΘΙΠΟΓΘΠῚ, 641 ὑγὰπὶ ραάοτθ βα8ρὶ- 
οὕ ἸΠΠΡΘαΙΓΙ ἀποτηϊηϊι8 88. βδι! 
ΨἹΓΡΊΠΙΒ τη πὶ Γαΐτισιιτὴ ῥτοβίθαϊαγ. 
5ΟΌΗΝ. 

14. δεξιὰν λαβὼν] ὅδῇκς 5, 3, 2ο. Λα- 
βόμενος τῆς δεξιᾶς, 5..Ρ» 7: 0,11, 48. 

Γωβρύου) [ζᾶ 5, 2, 2, ὉΔῚ ΖοΠδΙὰΒ 
οὗ 8]. Ρ6" α. ὅδῆΆ᾽λ᾽)Ή7 ηἴτὰ Γαδάτα 1Π]αΐαχη 
ΡῖῸ Γαδάτου. 

15. στιβάδας] ὕ 46 1 μΔοραἀφοιη 115 
παῖταΐὶ ΡΙαι. Τγουχρ, α. τό; Οἷς... Ῥτὸ 
ΜΈΌΓρΩδᾶ (6. 35. ἔϑ᾽ δαύθιη στιβὰς 866. 
Ἠβυομίατη ἀπὸ ῥάβδων καὶ “χλωρῶν 
χόρτων στρῶσις καὶ φύλλων ἢ χαμαι- 
κοίτη. ΖΕΌΝ. 

κατακλινεὶς) Ε΄. δα 8. 7, 4. 
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τότε καὶ πεδία ἀνίησι. τὸ μὲν δὴ πρῶτον συνδειπνῶν αὐτοῖς [8] 
ὁ Γωβρύας καὶ ὁρῶν τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθεμένων 
βρωμάτων πολὺ σφᾶς ἐνόμιζεν ἐλευθεριωτέρους εἶναι αὐτῶν" 

1 ἐπεὶ δὲ κατενόησε τὴν μετριότητα τῶν συσσίτων᾽ ἐπ᾽ οὐ- 
δενὶ γὰρ βρώματι. οὐδὲ πώματι Ἰ]Πέρσης ἀνὴρ τῶν πεπαι- 
δευμένων οὐτ᾽ ἂν ὄμμασιν ἐκπεπληγμένος καταφανὴς γέ- 
νΟιΤῸ οὔτε ἁρπαγῇ οὔτε τῷ νῷ μὴ οὐχὶ προσκοπεῖν ἅπερ 
ἂν καὶ μὴ ἐπὶ σίτῳ ὧν" ἀλλ᾿ ὥσπερ οἱ ἱππικοὶ διὰ τὸ μὴ 
ταράττεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων δύνανται ἅμα ἱππεύοντες καὶ 
ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ λέγειν τὸ δέον, οὕτω κἀκεῖνοι ἐν τῷ 
σίτῳ οἴονται δεῖν φρόνιμοι καὶ μέτριοι φαίνεσθαι" τὸ δὲ 
κεκινῆσθαι. ὑπὸ τῶν βρωμάτων καὶ τῆς πόσεως πάνυ 

18 αὐτοῖς ὑικὸν καὶ θηριῶδες δοκεῖ εἶναι" ἐνενόησε δὲ αὐτῶν [9] 
καὶ ὡς ἐπηρώτων ἀλλήλους τοιαῦτα οἷα ἐρωτηθῆναι 
ἥδιον ἢ μὴ καὶ ἔσκωπτον οἷα σκωφθῆναι ἥδιον ἢ μή" 
ἅ τε ἔπαιζον ὡς πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν, πολὺ δὲ τοῦ 
αἰσχρόν τι ποιεῖν, πολὺ δὲ τοῦ χαλεπαίνεσθαι πρὸς ἀλ- 

τρλήλους. μέγιστον δ᾽ αὐτῷ ἐδοξεν εἶναι τὸ ἐν στρατείᾳ 

τό. ἐλευθερωτέρου Α. ἐλευθερωτέρους ὦ ΟΟΥΤ. ἘΞΎΞΕ 17. συσσίτων 
Μαυγείιβ. [Δ01] σίτων. σιτίων ἘΝΙΚ.Μ. ΓΔὈτῚ πόματι. ἐμπεπλ. σ΄. ,νικαὶ 
καρ: Αϑόανσ. προσκοπεῖν] προνοεῖν α. τορ᾿ ΓΤ, καὶ μὴ] καὶ Α.(. σοΥΓ. 
5.0. ὑϊκὸν α. 5.ν. τ. Μ. συϊκὸν Α.(.. ΡγΥ. κυνικὸν (ὁ. ΠΟΥΓ. ΓΤ.» αὶ Τη6΄. Τ' 

δοκεῖ] ἐδόκει Α.Ο. 18. ἐνενφησεὶ ἃ ἐνό- 
ησε Α.Ο. καὶ ὡς---ἢ ἢ μὴ οτη. Δ. α. τηρ. τ. Ηαροπί οἴϊαπη ἴ,.Μ., χαϊθτι8- 
ΟΠ ΟΠΊΪΒ] ὡς οἵ ἦν. ποιεῖν] εἰπεῖν ἰὰ. 19. αὐτῷ] ὧν 5.γ.τ. Ο. 
τὸ] «τῷ ΑΕ. νυ. στρατείᾳ τηρ. ΟΟ. ΒΌΡΓΑ 5. 14.. Ὁ] ν. γΑ7. Β0Γ.» 
στρατιᾷ Α.α. 

ἀκούετε ὦ γαστρώμαργοι. (810)... 

17. ἐπεὶ] ΑΒοΟΙν 5. 20. 
συσσίτων] Ῥοδίυϊαί οδτιδα ΠΕ ΔΠῚ 

βίδξτη δα. Χομορῆοη. 5ΟΌΗΝ, 
πώματι] ΑἸΙΘΠδπη Ὁ Αἰ01015 ΓΟΥ ΠΊΔ πὶ 

πόμα 5ιι5ῖ.}} ΑΠΔ0. 4, 5» 27, [Ο] ἀτὴ 
οὔατα Οὐτηπηθηΐ. 4: 7. 9. 

Πέρσης) Εαπάρτῃ ἴθ Ἰαπάθιη Ροι- 
515 {ἸὈπ10 ΑΥηπδητι5 22 οχίν. ΖΕΌΝ, 
51 καταφανὴς γίνεται ὄμμασι καὶ ἀρ- 
παγῇ οϑύῇ ΟΟᾺ]5 εὖ ταρίτι, 561 ΟΕΠῚ 
8118. ῬΥΘΟΥΙΡΙῦ ΟἸο58, Ργοάθυθ ὨΙΠ]ΔΠ 
Θαθη4Ἱ] οαριαϊαΐθπ), τῷ νῷ ἐκπεπλ. εδβΐ 
15, οἱ δὲ ὑπτὴ τηδηϊίοβίιβ, καταφανὴς, 
σατη ΘΟΏΒ1Π1 ἢ ἸΠῸΡ5 6].18, φιοα Ποῖηο 
ΒΟΌΤΙα5. δ 16] πιι8 σαΡροΡΘ Ροΐα]βδβοῦ, 
5ΟΗΝ. 

ἐπὶ σίτῳ ὧν] Οοηΐ. δ 6, 2, 27. 
5ΌΗΝ, 

ἐν τῷ σίτῳ φρόνιμοι καὶ μέτριοι) 
Εδάοιη. ἡπηρῖν ΡΙαΐο “πὶ. Ρ. 59 ἊΝ 
Μέτριον ἂν ἐν τῷ βίῳ παιδιὰν καὶ φρό- 

νιμον ποιοῖτο. (ὑΟΠΒ ΓΟ ΊΟΠ6. ΘΔ 6ΠῚ 
ΤΏΘοοΥν. ΕΡΙΡΥ. 12, 4: Μέτριος ἦν ἐν 
πᾶσι. ῬϑοΠηθίουιβ ἢϊς ααοαὰθ ἐπὶ 
σοηΐτγα Π1ΌΓΟΒ, τπιῦ ρᾷι}10 αηΐθ ἀθίθυιοσο 5 
εν. 

18. ἐνενόησε) Ἰηΐτὰ 8, 1, 40: Κα- 
ταμαθεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν, ὡς οὐ 
τούτῳ μόνον ἐνόμιζε χρῆναι διαφέρειν. 
5ΟΗΝ. Οοηξ, δαΐοπι ΡΙ]αῦ, Μον. 
Ρ. ὅ29 ᾿᾿, ", Ὁ] 018 ἥδιον ἢν, τἱὖ ἴπ 
Ψψαυηΐ., οἱ καὶ ὡς. Μδοιοῦ. ϑ'αΐ. 7, 2 
αι: Ζοιη. 

πολὺ δὲ---ποιεῖν  Ντη νοΥθτιτὴ σταί- 
ζειν οἱ αἰοία οἱ ἔαοεῖα οοπποι. ΘΟῊΝ, 
ΙΓ] πη δπΐοη ἦ6 [μΔοραςηοη!ο- 
ΤΌΙΩ ΠΟΏΥΪν]8 ΒοΙρΡ. ἴμδ6. », 6; ΡΙ]αΐ. 
Ἰ, Ὁ. εὖ Πυυῦο, Ὁ. ΤᾺ ΦΙ ΠΝ. 

10. τὸ ἐν στρατείᾳ ὄντας---παρατί- 
θεσθαι] Τιοααϊίιν 46 115 συ ιιβοῖιηι 1π 
Ογτὶ τοηΐοτιο σοπαθαΐ (οῦτγγαϑ: απ] 
ἸΙ54 16 πὰ οἰ 15 αἴαιαθ σϑ] 1 τη] 168 τιῖο- 



Ὡς ΝΕ 22] 

5, σ΄ 5 ᾽ν “Ὁ Ν«Ν 7, 3 ᾿ Ν 

ὄντας τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κίνδυνον ἐμβαινόντων μηδενὸς 
δ - Ἀ “- , 

οἴεσθαι δεῖν πλείω παρατίθεσθαι, ἀλλὰ τοῦτο νομίζειν 
ἡδίστην εὐωχίαν εἶναι τοὺς “συμμάχεσθαι μέλλοντας ὅτι 

20 βελτίστους παρασκευάζειν. ἡνίκα δὲ Γωβρύας ὡς εἰς οἶκον [ [107 

ἀπιὼν ἀνίστατο, εἰπεῖν λέγεται, Οὐκέτι θαυμάζω, ὦ Κῦρε, 
3 » 7’ ΝΝ ς Ἁ 7 «- - ε ΄- 

εἰ ἐκπώματα μὲν καὶ ἱμάτια καὶ χρυσίον ἡμεῖς ὑμῶν 
ξ 7 3 Ν Ν ον α ’ὔ’ ε ἴω ΒΙ γ τ 

πλείονα κεκτήμεθα, αὐτοὶ δὲ ἐλάττονος ὑμῶν ἀξιοί ἐσμεν. 
“ Ἁ Ἂν ͵ Δ ε ΄σι ΤΩΣ « ΄σ 

ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπιμελόμεθα ὕπως ἡμῖν ταῦτα ὡς πλεῖστα 
3, σ΄ ᾽7ὔ ἴω Λ ο » « 

ἐσται, ὑμεῖς δέ μοι δοκεῖτε ἐπιμέλεσθαι ὅπως αὐτοὶ ὡς 
΄ 5, ε Ν ΄“ϑ᾽) 5 ε Ἁ “- 37 “53 

21 βέλτιστοι ἐσεσθε. ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. ὁ δὲ ἵζῦρος, ᾽Αγ, 
» 53 ΄ Ψ ᾿ , “ Χ ε ΖΕΙ 
ἐφη, ὦ Τωβρύα, ὅπως πρῷ παρέσει ἔχων τοὺς ἱππέας 
5 ,͵ὔ δ Χ Ψ ΒΗ ἰχ4 ᾿ 

ἐξωπλισμένους, ἵνα τὴν δύναμιν σου ἴδωμεν, καὶ ἅμα διὰ 
΄ι ἴω Ζ 2) σι Ὡ “Ὁ ΄σ «“ σ΄ 

τῆς σῆς χώρας ἄξεις ἡμᾶς, ὅπως ἂν εἰδῶμεν ἃ τε δεῖ 
, ᾿. 

φίλια καὶ πολέμια νομίζειν. 
Ἷ ᾿ Χ “9 9 ’ 3 ἴω ε Ω͂ »,"ν Ἁ 

22) Ἴοτε μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπόντες ἀπῆλθον ἑκάτεροι ἐπὶ τὰ 
, 

προσήκοντα. 
᾿Επεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο; παρῆν ὃ Γωβρύας ἔχων τοὺς [11] 

ἱππέας, καὶ ἡγεῖτο. ὁ δὲ Κῦρος, ὡς προσήκει, ἀνδρὶ 
ἄρχοντι, οὐ μόνον τῷ πορεύεσθαι τὴν ὁδὸν προσεῖχε τὸν 

΄σι' 9 Ψ “.ἃ ΄ο Ν 57 Ἧ 

νοῦν, ἀλλ᾽ ἅμα προϊὼν ἐπεσκοπεῖτο εἰ δυνατὸν εἴη τοὺς 
Ἃ ω ὌΟὃ ς Ἂς ’ 

πολεμίους ἀσθενεστέρους ποιεῖν ἢ αὑτοὺς ἰσχυροτέρους. 
" 53 ΧΝ 4 Ν Ν᾿ 23 καλέσας οὖν τὸν Ὕρκανιον καὶ τὸν Γωβρύαν, τούτους γὰρ 

4 Ἅ , ς -Ὄ ἈΝ 57 ΄ι ΄. 

ἐνόμιζεν εἰδέναι μάλιστα ὧν αὐτὸς ᾧετο δεῖσθαι μαθεῖν, 
Ἔ Υ Υ', τὴς ΡΟΝ ὃ ᾿ Ὰ 5. Ν Θὰ “Δ ἰς 

γὼ τοι, ἐῴη», ὦ ἄνδρες φίλοι, οἶμαι συν ὑμῖν ἄν ὡς 
ἴω “κι 7 σι 3 “ 3: 

πιστοῖς βουλευόμενος περὶ τοῦ πολέμου τοῦδε οὐκ ἂν ἐξα- 
“ἢ 

μαρτάνειν" ὁρῶ γὰρ ὅτι μᾶλλον ὑμῖν ἢ ἐμοὶ σκεπτέον 
,, 

ὅπως ὁ ᾿Ασσύριος ἡμῶν μὴ ἐπικρατήσῃ. ἐμοὶ μὲν γὰρ, 
ἔφη; τῶνδε ἀποσφαλέντι ἔστιν ἴσως καὶ ἄλλη ἀποστροφή" 

συμμάχεσθαι (α. 5.ν.γ. Μ. μάχεσθαι Α.6. με. 20. ἐκπόματα ἈΑ.α. 
πλέονα Α.Ε. ΙΡΊ ΣΙ ἐπιμελούμεθα. ἐπιμελεῖσθαι α. 5.ν.1.Ψ ὡς ΟΙΏ. 
ἈΑ.6. 21. [Δ] πρωὶ παρέσῃ. ἵνα] ἵνα καὶ Α. 22. δὴ οἵη. 
Α.6Ο. ἑκάτερος δαηί. τοὺς οτη. ΑΕ. τῷ οἵη. Α.Ὁ. 8. ν0ὉὙ 
προσιὼν (α. 5.0.Γ. αὐτοὺς Α.α., ααὶ δὲ Δα 4. 5. ν.Υ. 28. ὑρκάνον οἵ 
ι80.ν0Ὑ. Ὁ. εἰδέναι] εἶναι Α.α. οοττ. 5. ν. ὙΤ΄ μάλλιστα Ὁ. βουλευο- 
μένοις . ΡΥ... αἱ νἀ θίατ. ὅτι] ἔτει α. Βιν. τ. Μ. 

Ῥαπίαν εχ ἰηβϑυύψαίο ΟΥ̓ 2, 1, 530. δύνασθαι καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ν. δὰ 
Οοηί. 4. 2, 38. Μδεαϊὰ δαΐθμι βρη, 68. ΒίθΡἢ. νΕ ταν ς 
αἸοισαν παρατίθεσθαι. 23. ὧν ᾧετο δεῖσθαι μαθεῖν] Υ. δὰ 

21. ἃ τε δεῖ φίλια καὶ πολέμια νομί- ΑΠΔΡ. 5. 4,0: Τί ἡμῶν δεήσεσθε χρή- 
ζειν] )6 ΟἸΪ850 δηΐθ πολέμια Τοϊαῖνο, σασθαι; 
αἱ (ἔς. γ, τό : Ἅ τε οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε 



ΦΩΩ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ἹΝΘΊΤ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

ΤΩ 3 9 Ξ- 3 ’, ἰξ ψ " Ἂν » 

ὑμῖν ὃ,, εἰ οὗτος ἐπικρατήσει, ορῶ αἀμὰ παντὰ τὰ οντὰ ἀλ- 
» Υ͂ ς ἃ ᾿ » Ἧς Ἂ ’,ὔ 4 » 3 

24 λοτρια γιγνόμενα. καὶ γὰρ ἐμοὶ μὲν πολέμιος ἐστιν, οὐκ 

-ν 

» 7 Υ͂ ᾿, ς “ ’ 

26 κἀκείνους ὠσπερ καὶ ἡμᾶς καταστρέψασθαι. 

27 

ἐμὲ μισῶν, ἀλλ᾽ οἰόμενος ἀσύμφορον ἑαυτῷ μεγάλους 
εἶναι ἡμᾶς, καὶ στρατεύει διὰ τοῦτο ἐφ᾽ ἡμᾶς" ὑμᾶς δὲ καὶ 
μισεῖ, ἀδικεῖσθαι νομίζων ὑφ᾽ ὑμῶν. πρὸς ταῦτα ἀπεκρί- 
ναντο ἀμφότεροι κατὰ ταὐτὰ περαίνειν ὅ τι μέλλει, ὡς 
ταῦτ᾽ εἰδόσι σφίσι καὶ μέλον αὐτοῖς ἰσχυρῶς ὕὅπῃ τὸ 
μέλλον ἀποβήσοιτο. 

᾿Ενταῦθα δὴ ἤρξατο ὧδε: Λέξατε δὴ μοι, ἔφη, ὑμᾶς [12] 
νομίζει μόνους πολεμικῶς ἔχεων ὁ ̓ Ασσύριος πρὸς ἑαυτὸν, 
ἢ ἐπίστασθε καὶ ἄλλον τινὰ αὐτῷ πολέμιον ; Ναὶ μὰ Δί᾽ 
-» ςφε Ἅὦ Ζ 4 » » “ ΄ 

ἔφη ὁ Ὕρκανιος, πολεμιώτατοι μέν εἰσιν αὐτῷ Καδούσιοι; 
27, ’ ᾿ 4᾽ 4 Χ “ .} ἴω Ν 

ἐθνος πολὺ τε καὶ ἀλκιμον᾽ Σάκαι γε μὴν ὅμοροι ἡμίν, οἱ 
Ν Ν ΄ Ἐς τοῖς “ἷ» 7 » “ ϑ 

κακὰ πολλὰ πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ Ασσυρίου" ἐπειρᾶτο γὰρ 
» σ΄“ 

Οὐκοῦν, 
32) 5) ας ὁ ΄- ΕΣ Χ » ΄ «ς Ψ Ἃ Ι “ 

ἐφη, οἰεσθ᾽ ἂν νῦν αὐτοὺς ἀμφοτέρους ἡδέως ἂν ἐπιβῆναι 
9 « ω »“Ὃ 9 7 Μἤ Ν ΄ “ ἃ » , 

μεθ᾽ ἡμῶν τῷ Ασσυρίῳ;; ἐφασαν καὶ σφοδρ᾽ ἂν, εἰ πῇ 
7 δ Ψ ᾽ 5 3 ᾿ς » Ν ΄σ΄ 

γε δύναιντο συμμίξαι. '"Γί δ᾽, ἐφη, ἐν μέσῳ ἐστὶ τοῦ 
, ᾽ 7 "7 Ν .. ἡ Ἢ » - 

συμμίξαι: Λσσύριοι, ἐῴασαν, τὸ αὐτὸ εθνος δι οὗπερ 
νυνὶ πορεύει. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Κῦρος, Τί γὰρ, [13] 

ἔφη, ὦ Γωβρύα, οὐ σὺ τοῦ νεανίσκου τούτου, ὃς νῦν εἰς τὴν 

βασιλείαν καθέστηκεν, ὑπερηφανίαν πολλήν τινα τοῦ τρόπου 

κατηγόρεις ; "Γοιαῦτα γὰρ, οἶμαι, ἔφη ὁ Γωβρύας, ἔπαθον 

24. στρατεύει] ἐστράτευσε (αα. 8. ν.Υ. κατὰ ταὐτὰ] κατὰ τὰ αὐτὰ Ε. 
Τηρ΄. Τ. καὶ τὰ αὐτὰ Α.Ε. παραίνειν Α. μέλλει Ἐὰ. εὐ (ὑδιη. μέλει Δα. 
σφῖσι Α. αὐτῆς Α. τὸ μέλλον] τὰ νῦν παρόντα ἃ. τηρ. Τ. ἀπο- 
βήσεται (ἀ. 58.ν.Υ 25. ἐνόμιζε (ἃ. 8. ν. Τ. 26. 1101] πορεύῃ. 
27. κατηγόρεις ΘΟΠΠοΙάΘγΒ. [ΑΔὈΌΤ] κατηγορεῖς. ἔπαθον) ΓΌΓΒιι5 ἸποΙρὶς 1). 
Ροϑβίὺ Ἰδοιι δ 45 2, 20 ποίαίδιῃ. 

25. ὅμοροι] [π|6]Προηάιτιπὶ εἰσίν. 
Με] οἱ ἀοἸοθαῦ Ηεϊπηοτγῆιϑ. 

Καδούσιοι) ΑτἰΑΧΟΥΧΙΒ ΘΧΡΘΑΙ ΠἸΟΠΘΙῚ 
1η (ὑδα 8105 βιιβοθρίατη ἀθβουι Ρ]ὰ- 
᾿ΔΥΟΠ 8 Ο. 24. 5ΟΗΝ. 

27. Τί γὰρ,---Πωὠβρύα] Ῥοβέ Ποπθη 
ἀοΡθυγῶ ΕΝ ἸΠΓΘΥΤΟσ Δ Π4] ΡοΒα. 
18 ᾿ϑυϊωι δὲ ἢν δ. 18. Εὐ Ὁ. (ὐὐπῖ. 
ΘΕΔΙΩ 1, 6, 12, οἱ Ομάνυοῖ, ῴραῶ, Ὡι 
Τοηρα αἴνουβα 810 βθηΐθηΐα, 81 νευρὰ 
ΟΠ ΙΒ ΔΨ ΟΥῚΒ τί γὰρ οὐ σὺ κατηγορεῖς. 
Πογίαββο δἰ πῈ κατηγόρεις ΒΟΓΙ ΘΠ 
τα τς ΒΟΌΝΗΝ. Ὗν Δ: Ὁ: Ε. 

εἰς τὴν βασιλείαν καθέστηκεν) [π|- 

Ῥουϊατη. ν6] τορηππὶ ἸΠΡΎΘΒΒΙΙ5. 6ϑί. 
116 οβύ εἰς ἀπορίαν καταστῆναι (ἔ- 
(ΟΠ. 2, ἢ,» καταστήσαντες ἐπὶ θέαν 
ἁλιεῖς (80. 16, 7. ν6] ρΡοίϊ8 καταστάν- 
τες, οβδί σοῃβιβίοσθ δὰ βρϑοίδηααμπ,. 
Η!ϑῖ. ὅτ. 2, 3» 31» ἐν νηὶ διαπονεῖσθαι, 
ἕως ἂν εἰς οὖρον καταστῶσιν, ἀπη 
γϑοίαμη [θυ ν]ΔΠῈ ἸΠρΤΘΒ81 ἐποεὶηΐ 
Ομ νϑηΐο βθοιιπᾶο. [126 τϑρυῦ]. 
ΑἸῃθη. 1, 20, οἱ δ᾽ ἐντεῦθεν ἐπὶ τριήρη 
κατέστησαν, 1. 6. ἰη646 {ΓΔ η 5] 411 {γ1Γ6- 
Πη6 ΠῚ οΟηβοθηθθαηΐ. Κῦρος εἰς τὴν 
μάχην καθίστατο Απαῦ. 1, ὃ, 6, οδβὲ 
ντιβ Ραρπαιη ᾿ῃρτοα!θαΐαγ, 5ΟΗΝ, 



{185.Κ. ΟΥΑΙ ΉΗ; 229 

ε΄.» 5 “- ΄ “- » ε “- " Ἀ , 

ὑπ αὐτοῦ. Πότερα δῆτα, ἐφὴ ὁ Κῦρος, εἰς σὲ μόνον 
“ὃ τοιοῦτος ἐγένετο ἢ καὶ εἰς ἄλλους τινάς ; : Νὴ Δ; ἔφη ὃ 

Γωβρύας, καὶ εἰς ἄλλους γε ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀσθενοῦντας 
- ΄- 7 σὺ ννἣν Ν ΧΝ Χ Ἃ 

οἷα ὑβρίζει τί δεῖ λέγειν ; ἑνὸς δὲ ἀνδρὸς πολὺ δυνατωτέ- 
ἋἊἋ ε - ὔὕ Ὕ ΒΕ Ά, 

ρου ἢ ἐγὼ υἱὸν, καὶ ἐκείνου ἑταῖρον ὄντα ὥσπερ τὸν ἐμὸν, 
, ΟΝ κε Ν "5.-. ε β 

συμπίνοντα πὰρ ἑαυτῷ συλλαβὼν ἐξέτεμεν, ὡς μεν τινες 
ἐφασαν, ὅτι ἡ παλλακὴ αὐτοῦ ἐπῇνεσεν αὐτὸν ὡς καλὸς 

7, Ἂ, Ἁ ἴω σ΄. 7 

εἴη καὶ ἐμακάρισε τὴν μέλλουσαν αὐτῷ γυναῖκα ἔσεσθαι: 
Ν Ν ΄- ͵ σ΄ Χ 

ὡς δὲ αὐτὸς νῦν λέγει, ὅτι ἐπείρασεν αὐτοῦ τὴν παλλα- 
πὸ δ" ΄ δι. - 7 

κίδα. καὶ νῦν οὗτος εὐνοῦχος μὲν ἐστι, τὴν δ᾽ ἀρχὴν ἔχει, 
» Ἀν αν Ἢ Χ ᾽ ἥὥΩ» Ὰι ἦν Ε “- 2) 5 “ἉΟ.)Ἅ 

4οέπεὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν. (Αὐὐκοῦν, εφη, οἰει ἂν [14] 
“ 7 ΄- -“ 7 “ Ἁ 

καὶ τοῦτον ἥδεως ἡμᾶς ἰδεῖν, εἰ οἴοιτο ἑαυτῷ βοηθοὺς 
Ἃ 3 Ἔ “ἃ 3 7, Ὥ Γ Ξ 3 

ἂν γενέσθαι; Ἰὖ μὲν οὖν, ἔφη, οἶδα, ὁ Τωβρύας: ἀλλ 
΄-΄ Ἂς ’ 53 ἴω “- 7ὔ 

ἰδεῖν τοι αὐτὸν χαλεπὸν ἐστιν, ὦ ἵζῦρε. Πῶς ; ἐφη 
Κο Ὅ 3 λλ 3 7 ξ 3 ψ 

ρος. τι εἰ μέλλει τις ἐκείνῳ συμμίξειν, παρ αὐτὴν 
“ ΄ “4 7 ᾿ 5 ΄σ΄ 

Δ4οτὴν Βαβυλῶνα δεῖ παριέναι. 'Γἰ οὖν, ἔφη, τοῦτο χαλε- 
, Υ̓ Χ Ἂ 5 σ΄ ἊΝ 

πὸν ; Ὅτι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἶδα ἐξελθοῦσαν ἂν 
7 ΄ι ν Ἂ, 3, σ΄ 3 

δύναμιν ἐξ αὐτῆς πολλαπλασίαν ἧς συ ἔχεις νῦν" εὖ δ᾽ 

ἴσθι, ἔφη, καὶ δι αὐτὸ τοῦτο ἧττόν σοι νῦν ἢ τὸ πρότερον 
᾿Ασσύριοι καὶ τὰ ὅπλα ἀποφέρουσι καὶ τοὺς ἵππους ἀπά- 
γουσιν, ὅτι τοῖς ἰδοῦσιν αὐτῶν ὀλίγη ἔδοξεν εἶναι ἡ σὴ 

Υ ἃ τς ’ὔ χν δὰ 27) 57 ων ’ὔ 

δύναμις" καὶ ὁ λόγος οὗτος πολὺς ἤδη ἐσπαρται" δοκεῖ δέ 
327) ΄ 5 Ζ 7] 

μοι, ἐφη, βέλτιον εἰναι φυλαττομένους πορεύεσθαι. 
Ν. ε ἴω 5 , ᾿ “ Ἢ Υ͂ “- » 

241. Καὶ ὁ Κῦρος ἀκούσας τοῦ [Γωβρύου τοιαῦτα τοιάδε [τ6] 

δῆτα] δ᾽ ἢ. ἔφη οἴῃ. Α.Ο. πηρ. τ. ἄλλους τινάς] ἄλλον τινα ἢ. 48. γε] 
γε πολλούς ἢ. ἕτερον . ργ. ὄντα οἴη. ἢ). ὕβριζε ). συμπίνων Α. 
οὐ 4] τα 5.ν. Β.6. εἵ απ συμπίνοντα τηρ', τη. ΤΟΟΘὨ ΙΒβιτηδ, ἴω. ἑαυτῷ] ε 
Ραποίο ποίδίιτηῃ νἹἀθίαν τη 1). παλλακὶς Ὁ. ἐπήνεσεν] ἦνε ἴῃ 1|, Ὠ, 
τὴν γυναῖκα τὴν μ. αὐτοῦ ἔσεσθαι Ὁ). αὐτὸς νῦν] οὗτος νῦν ὮὨ. νῦν οὗτος ., 
αα] μέλλουσαν---ἐπείρασεν ΤΉ Τ' 20. ἔφη οἵη. 1). ἡμᾶς ἰδεῖν ἡδέως 1). 
ἑαυτοῦ Α. αὐτῷ 0. εὖ] σὺ Ὁ. ργ. οἶδα ἔφη }. συμμῖξαι Ὁ. 
αὐτὴν δεῖ βαβ. παρεῖναι Ὦ. 50. ὁ Ὁχὰ. ἢ): ἂν Δααϊάϊν ΘΟὨοῖοσ. δα 
ῬΊαϊ. ψο]. 2. Ὁ. 52. ἐξ αὐτῆς] αὐτόθεν 1). ἢ σὺ νῦν ἔχεις ῃ. ἔφη 
οπ. 1). καὶ] ὅτι 1). διὰ ταῦτα ἧττον Ὠ). , ἧττον καὶ ἧττον Α. οἵ 
αἱ καὶ ρᾳποί!β ποίαί σου. Ε. σοι] σου Ὦ. ῬΓ. τὸ πρότερον πρῶ- 
τον οἱ 10. αὐτῶν] αὐτὴν , 5.ν.ΓΥ. σὴ 8.0. ἃ]. τη. Ὁ. οὗτος ὁ λό- 
γος Ὁ. δέ] δή Α. φυλαττομένω Δ.(α. ΘΟΥΤ. 5.0.1 

28. ἐκείνου] Κ΄. 4. 2,12; 4.5.20; εἴ δὲ Κυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα τάδε. 
5» 2. 32. Οσὔὑπῃ δηηοίδίοηθ Ἠδιπάουῇὶ Γππο. 1, 46: Τοιαῦτα μὲν οἱ ,Κορκυ- 
4 Ῥ]αΐομ!β Ῥηφάοη. δ. 1928. ΒΟῊΝ. ραῖοι εἶπον, οἱ δὲ Κορίνθιοι μετ᾽ αὐτοὺς 

21. τοιαῦτα Β560]τι51: Βοππριάθειβ, τοιάδε. 
τοις, ΟἸπιϑιὺ Ε΄. Ἰηΐτα 5. 5», 25: 9 



2234. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΒΤ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

πρὸς αὐτὸν ἔλεξε. Καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν, ὦ Γωβρύα, 
κελεύων ὡς ἀσφαλέστατα τὰς πορείας ποιεῖσθαι. ἐγὼ οὖν 
σκοπῶν οὐ δύναμαι ἐννοῆσαι ἀσφαλεστέραν οὐδεμίαν πο- 
ρείαν ἡμῖν τοῦ πρὸς αὐτὴν Βαβυλῶνα ἰέναι, εἰ ἐκεῖ τῶν 
πολεμίων ἐστὶ τὸ κράτιστον. πολλοὶ μὲν γάρ εἰσιν, ὡς σὺ 
φής" εἰ δὲ θαρροῦσι, καὶ δῆλοι ἡμῖν, ὡς ἐγὼ φημι, ἔσον- 

42Ται. μὴ ὁρῶντες μὲν οὖν ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οἰόμενοι ἀφανεῖς, εἶναι 
διὰ τὸ φοβεῖσθαι ἐκείνους, σάφ᾽ ἴσθι, ἔφη, ὅτι τοῦ μὲν 
φόβου ἀπαλλάξονται ὃς αὐτοῖς ἐνεγένετο, θάρρος δ᾽ ἐμ- 
φύσεται ἀντὶ τούτου τοσούτῳ μεῖζον ὅσῳ ἂν πλείονα 
χρόνον ἡμᾶς μὴ ὁρῶσιν: ἂν δὲ ἤδὴ ἴωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς; 
πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι κλάοντας τοὺς ἀποθα- 
νόντας ὑφ᾽ ἡμῶν, πολλοὺς δ᾽ ἔτι τραύματα ἐπιδεδεμένους ἃ 
ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ἔλαβον, πάντας δ᾽ ἔτι μεμνημένους τῆς 
μὲν τοῦδε τοῦ στρατεύματος τόλμης, τῆς δ᾽ αὑτῶν “Φυγῆς 

33τε καὶ συμφορᾶς. εὖ δ᾽ ἴσθι, ἔφη, ὦ Τὼωβρύα, ἵνα καὶ 

τοῦτ᾽ εἰδῇς, οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι; ὅταν μὲν θαρρῶσιν, ἀνυ- 
πόστατον τὸ ̓ φρόνημα παρέχονται" ὅταν δὲ δείσωσιν, ὅσῳ 
ἂν πλείους ὦσι; τοσούτῳ μείζω καὶ ἐκπεπληγμένον μᾶλλον 

β4τὸν φόβον κέκτηνται. ἐκ πολλῶν μὲν γὰρ καὶ κακῶν 
λόγων ηὐξημένος αὐτοῖς πάρεστιν, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ πο- 
νηρῶν χρωμάτων, ἐκ πολλῶν δὲ καὶ δυσθύμων τε καὶ 
ἐξεστηκότων προσώπων ἤθροισται" ὥσθ᾽ ὑπὸ τοῦ μεγέθους 
οὐ ῥᾷδιον αὐτὸν ἐστιν οὔτε λόγοις κατασβέσαι οὔτε προσά- 

31. ὦ γ. λέγειν ). ἔγωγ᾽ 1). οὐδεμίαν οτῃ. Μ΄. πορείαν δῃΐα οὐδεμίαν ἘΒ. 
τοῦ ΝΥ ΘΟΚἢ ΘΠ Ιηιι8. [ΔὈΙῚ τῆς. πορείας ροβϑὺ βαβυλῶνα ααα. Λ.α. 
κράτος α. πολὺ ΟΟΥΤ. 8.0. Τι ;. θαρρήσουσι 1). δῆλοι] δεινοὶ 1). 
ἔσεσθαι 1). 22. μὴ οὖν ὁ. μὲν ἡμᾶς {τ Ἄν 4] οὖν ΡᾳΠΟΙΙ5 ποίδϊ Ι, 
ἐγένετο 1). θάρρσος 8ιὶς }0. τόσῳ ἢ. ἢν Ὦ. δὲ] δὲ δὴ Α. εὑρή- 
σωμεν 1). ΡΥ. κλᾷοντας κλαίοντας Α.Ὦ. ἐλάμβανεν ο; τῆς τοῦδε 
μὲν τοῦ 1). δὲ αὐτῶν Α.1).. ῬτΟΡΑΌΙ]Ππι5 δ᾽ ἑαυτῶν. ξυμφορᾶς α. 
428. ἵνα---εἰδῇς] εἶναι καὶ τοῦτο ἤδη ὡς 1).(α. πηρ'. Υ. θαρρήσωσιν :. τόσῳ 
μεῖζον 10. 
Ἄπα, ὉΟΤΕ ΤΟΥ; 

ἀσφαλεστέραν οὐδεμίαν πορείαν τοῦ 
ἰέναι) ΑΠΔΡ. 6, 2. τ: Νομίζων οὕτως 
ἀσφαλέστερον εἶναι ἢ ἰδίᾳ ἕκαστον 
στέλλεσθαι. 

42. εὖ δ᾽ ἴσθι, ἵνα καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς} ΜΊΠΙ 
γυ]ραία δος (ἀγέθοα ἢθ66 1110 τη060 ἴο- 
167 Ὰ0}}15 νἹ ἀθαΐαν, 56 οὐία οχ γνδγ16- 
[αΐθ ΟἹ πὴ ἢ ΤηΔΥΡῚη6 Δα δβουρία: Ἵνα 
δὲ καὶ τοῦτ᾽ εἰδῇς, ὦ Τωβρύα, οἱ πολλοὶ 

ἐκπεττληγμ.} γ ῬΓ. οτῃ. (. 
χρωμάτων] χρημάτων Ὠ).(α. ΘΟΥΤ. 5. ν.7. 

44. ηὐξημένος] εὑρησόμενος 
ὥστε Ὁ 

εἴο. 5ὉΓΗΝ. 
48. οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι αἸοιιὨ ΠΣ ΡΓῸ 

πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων. Δ ΕΙΒΚ. 
34. ηὐξημένος) ηὗρημενος, ἸηΒοΡίοΟ 

Ροβῦ χρημάτων (σχημάτων ΙῸΌΠΡ. δᾶ 
ΤΠοηρΊη. Ρ. 480, αἱ ύ, 4, 20) ηὔξηται 
ΘΟ ΠοΙάοσιιβ, ΡγΟὈὈΜ]Π16Γ, οἴϑὶ ΠΟῚ 
Ῥ]δοοί ηὑρημένος. 



ἘΒΕΝ; ΟΕ 295 

7 η » “ ΕΣ 3 Α ᾽ 0 ΄ 

γοντα πολεμίοις μενος ἐμβαλεῖν οὔτε ἀπαγάγοντα ἄνα ρέψαι 

τὸ φρόνημα, ἀλλ᾽ ὅσῳ ἂν μᾶλλον αὐτοῖς θαρρεῖν παρακελεύῃ, 
25 τοσούτῳ ἐν δεινοτέροις ἡ ἡγοῦνται Ὁ εἶναι. ἐκεῖνο “μέντοι νὴ δέ" 

ἔφη, σκεψώμεθα ἀκριβῶς ὅπως ἔχει. εἰ μὲν γὰρ τὸ ἀπὸ τοῦδε 

αἱ νῖκαι ἔσονται ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις, ὁπότεροι ἂν 
πλείονα ὄχλον ἀπαριθμήσωσιν, ὀρθῶς καὶ σὺ φοβεῖ περὶ 
ἡμῶν καὶ ἡμεῖς, τῷ ὄντι ἐν δεινοῖς ἐ ἐσμεν" εἰ μέντοι ὥσπερ 
πρόσθεν διὰ τοὺς εὖ μαχομένους ἔτι καὶ νῦν αἱ μάχαι κρί- 

΄“- 3 ᾿ ὮΝ Ζ Ἂ ν. .. ΄σ 

νονται, θαρρῶν οὐδὲν ἂν σφαλείης᾽ πολυ γὰρ συν τοῖς 
σι 6 χὰ Ἄ 7 ἴω 

θεοῖς πλείονας εὑρήσεις παρ᾽ ἡμῖν τοὺς θέλοντας μάχεσθαι 
ἊὋ 3 9, ΄ Φ 3.9} “ φῶ. μ Μ 

26 ἢ παρ ἐκείνοις. ὡς δ᾽ ἐτι μᾶλλον θαρρῇς; καὶ τόδε κατα- 
΄ κ Χ ᾿ ᾿. ἢ ΄ὕ » π- 

νόησον" οἱ μὲν γὰρ' πολέμιοι πολὺ μὲν ἐλάττονές εἰσι νῦν 
ἋΟ Ν «ς - ε 5, τ΄΄ὰά ἴω Χ 5.5.» ΄ Δ 5 » 

ἢ πρὶν ἡττηθῆναι ὑφ᾽ ἡμῶν, πολὺ δ᾽ ἐλάττονες ἢ ὅτε ἀπέ- 
«ς ΄“- ΄- νι 7 “- Ἃ . » « 

δρασαν ἡμᾶς" ἡμεῖς δὲ καὶ μείζονες νῦν ἢ πρὶν, ἐπεὶ νενι- 
“4 , 5 » “ 2 Ν , 

κήκαμεν, καὶ ἰσχυρότεροι, ἐπεὶ ηὐτυχήκαμεν" καὶ στλείονες 
Ὶ ΄ “ « ΄ Ψ, 

δε, ἐπεὶ ὑμεῖς ἡμῖν. προσεγένεσθε: μὴ γὰρ ἐτὶ ἀτίμαζε 
μηδὲ τοὺς σοὺς, ἐπεὶ σὺν ἡμῖν εἰσι σὺν γὰρ τοῖς νικῶσι, 
σάφ᾽ ἴσθι, ὦ Γωβρύα, θαρροῦντες καὶ οἱ ἀκόλουθοι ἕπον- 

Ἁ Ν᾿ ,ὔ λ - 7) Ψ τε Ν 

37ται. μὴ λανθανέτω δέ σε μηδὲ τοῦτο; ἐῴη, ὁτι ἔξεστι μὲν 
τοῖς πολεμίοις καὶ νῦν ἰδεῖν ἡμᾶς" γοργότεροι δὲ, σάφ᾽ 

Ἃ 

ἰσθι, οὐδαμῶς ἂν αὐτοῖς φανείημεν μένοντες ἢ ἰόντες ἐπ᾽ 
ἐκείνους. ὡς οὖν ἐμοῦ ταῦτα γιγνώσκοντος ἂγε ἡμᾶς εὐθὺ 
τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος. 

ἀπάγοντα 1). αὐτὸς θαρσεῖν 1). τοσοῦτο Α. τόσῳ 0). ΘΗ: ΤΆΡυὶ 
σφάλοιο Ὁ. φοβῇ. δεινῷ Ὁ. πολὺ μὲν γὰρ ". σὺν θεοῖς παρ᾽ ἡμῖν 

πλείονας εὗρ. 'παρ᾽ ἡ ἡμῖν τοὺς θέλοντας] παρὰ τοὺς θέλοντας ἡμῶν (. ΡΓ., 
αὖ ν]ἀδίαν χα] ΘΝ τοὺς Ἰῃὴ γά8. οὐ ἡμῖν Ῥοϑβί θέλοντας δαἀάθῃβ, αὖ ἴ,., ῬΆΠΟΙΙΒ 
ποίφδί. 86. θαρρήσεις Α.α. εἰσὶ νῦν] εἰσιν 1). πολὺ δ᾽] πολὺ δὲ 
μᾶλλον 1). ἢ ὅτε] ἢ ἢ οἵα. Δ. σ. «αα. [,. τηρ΄. τηϑητι ΓΘΟΘΙ ἸΒΒΙΤηδ. καὶ 
μείζονες α. τῃρ. Τ. Ῥοβῦ νῦν. ἀπΠα6 νῦν καὶ ΠΣ ἐν Ι,. ἢ πρὶν οἵα. ἢ. ἐνι- 
κήσαμεν Ὡς ἰσχυροὶ ἐν ἰσς ῬΡ. ΘΟΙ Σ Βιν . ἐπεὶ---δὲ οπῃ. [). ηὐτυχ. 
Ν. εὐτυχ. ΔΑ... ἔτι οτη. 10. 47. μὴ οτι. ἢ). μένοντες οὐ, Ὁ. ἢ 
ἰόντες οἵη. Α.Ο.. τηρ. Γ. ἐπ᾽] ἔτι Α.α. ρύ. ταῦτα] ὄντως Ὁ), ΡΥ. οὕτως ΘΟΥΓ. 

35: νῖκαι ἔσονται] ΤὨΓ6]]Πσ6 τούτων. αἰοῖί. Τ[ηΐτα 8, 1, 22: Αἰσθάνεσθαι 
υἷα νἱοΐουϊα ΠΟ ΒΟ] 1ἢη Π61]1615 μὲν γὰρ ἐδόκει καὶ διὰ τοὺς γραφομέ- 
τ ῦ.5, 56 ἴῃ ρϑοὶβ ορϑυῖθυιβ Θεϊατη 
Ἰοσατῃ Παοί, 6. δἀάϊξαπι οβύ ἐν τοῖς 
πολεμικοῖς ἔ ἔργοις. ΒΟΉΝ. 

ὁπότεροι) ΛΒΔΡ, 4.1} 5 [ἘΝ μέσῳ 
κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι 
ἂν ἡμῶν ἄνδρες ἀ ἀμείνονες ὦσιν. 

διὰ τοὺς εὖ μαχομένους) 81 διὰ τῶν 
μαχομένων αἰχιβδοῦ, ῃος αἰϊσογοῖ [ουΐθϑ 
ῬΥΘΘΙα ἀἰβοθύηοσο: πὰς ἴῃ ἐου 08 
αὖ ΟἰἸΒοου πα ῬγΟ]α 5ἰζαπὶ 6588 

νους νόμους βελτίους γιγνομένους αν- 
θρώπους. Οιοα σοηΐγα (ἸοΙ(τ, 5, 2, 
52: Νόμους ὑπάρξαι δεῖ τοιούτους δι 
ὧν τοῖς μὲν ἀγαθοῖς ἔντιμος ὁ βίος 
παρασκευασθήσεται. 

26. ἀπέδρασαν] 4:1, το. 
μείζονες} 4: 4:3: ᾿Αλλὰ καὶ δῆλοί τοι 

ἐστὲ, ὡς ἄνδρες ἀγαδαι ἐγένεσθε. καὶ 
Ἢ , , κ , κ 

γὰρ μείζους φαίνεσθε καὶ καλλίους καὶ 
, ἍἋ , 5 “ Ὑ ΧῪ ν᾿ 

γοργότεροι ἢ πρόσθεν ἰδεῖν. ΒΟΗΝ, 

9 



ἡ Θ ἐΘ [Θ}] ΧΕΝΟΡΕΙΟΝΨΤΙΒ ΝΕ ΟΥ̓ 

ΚΕΦΟΤ. 
“ Ά, Ἀ “4 ἴω Ἂς “ ε Υ, 

Οὕτω μὲν δὴ πορευόμενοι τεταρταῖοι πρὸς τοῖς ὁρίοις 
κ ΄ὔ 7, 5. Ψ ε -. - ΄ Φ τῆς Γωβρύου χώρας ἐγένοντο. ὡς δὲ ἐν τῇ πολεμίᾳ ἣν, 

᾽ὔ Ν » “4 «ε - 7 Ἂ ἂρ 

κατέστησε λαβὼν ἐν τάξει μεθ᾽ ἑαυτοῦ τούς τε πεζοὺς καὶ 
“ « ΄ “ ΣᾺ ἡ “-“ Ε] ἘΝ ἃν Χ ϑ' δὲ 

τῶν ἱππέων ὅσους ἐδόκει καλῶς αὐτῷ ἔχειν" τοὺς δ᾽ ἀλ- 
᾿ “ ΄σ ͵ὕ ἊΝ Ἂ “ 

λους ἱππέας ἀφῆκε καταθεῖν, καὶ ἐκέλευσε τοὺς μὲν ὅπλα 
Υ, ᾽ Ἂ “ ΄ ν᾽ Ἂ 
ἐχοντας κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἄλλους καὶ πρόβατα ὅσα ἂν 

΄ Χ 3. ὃν "΄ 5. ν Ν Χ μ᾿ 
λαβωσι πρὸς αὕὑτον ἀγειν. ἐκέλευσε δὲ καὶ τοὺς Πέρσας 

σ΄ Ὁ ΄' ΄ 7] 

συγκαταθεῖν" καὶ ἧκον πολλοὶ μὲν αὐτῶν κατακεκυλισμέ- 
ἄπ ΤᾺ χω Ὁ“ Ν Ἁ Ν ͵ 7 Υ, 

νοι ἀπὸ τῶν ἵππων, πολλοὶ δὲ καὶ λείαν πλείστην ἀγοντες. 
τ Ἁ “ « 7 » ’ “ “ 

οὡς δὲ παρῆν ἡ λεία, συγκαλέσας τοὺς τε τῶν Μηδὼων [2] 
5, “- Ἄ 7 

ἄρχοντας καὶ τῶν Ὑρκανίων καὶ τοὺς ὁμοτίμους ἔλεξεν 
ΤᾺ 7 , ’, ἘΧῸ ὧν Υ - 

ὧδε. ᾿Ανδρες φίλοι, ἐξένισεν ημᾶς ἅπαντας πολλοῖς 
ἀγαθοῖς Γωβρύας. εἰ οὖν, ἔφη, τοῖς θεοῖς ἐξελόντες τὰ νο- 
μιζόμενα καὶ τῇ στρατιᾷ τὰ ἱκανὰ τὴν ἄλλην τούτῳ δοίη- 

μεν λείαν, ἀρ ἄν, ἔφη, καλὸν ποιήσαιμεν τῷ εὐθὺς φῶς 
ροὶ εἶναι ὅτι καὶ τοὺς εὖ ποιοῦντας πειρώμεθα νικᾶν εὖ 

3 ποιοῦντες : ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἤκουσαν, πάντες μὲν ἐπήνουν, 
πάντες δ᾽ ἐνεκωμίαζον: εἷς δὲ καὶ ἔλεξεν ὧδε. Πάνυ, ἔφη, [3] 

ἂν ΄'ι σι 7 ΄ὕ ΄- 7 « 

ὦ Κῦρε, τοῦτο ποιήσομεν" καὶ γάρ μοι δοκεῖ, ἔφη, ὃ Γω- 
͵] ,ὔ «ς ΄ι -΄ ΄ 

βρύας πτωχούς τινας ἡμᾶς νομίζειν, ὅτι οὐ δαρεικῶν 
ν Χ “ Ψῃ Ἃ 

μεστοὶ ἥκομεν οὐδὲ ἐκ χρυσῶν πίνομεν φιαλῶμ' εἰ δὲ 
σ΄ 7 Ἃ 57 ͵ 37 7 

τοῦτο ποιήσομεν, γνοί) ἂν, ἐφη, ὅτι ἐστιν ἐλευθερίους 
4 εἶναι καὶ ἀνευ χρυσοῦ. ᾿Αγε δὴ, ἐφη, τὰ τῶν θεῶν ἀπο- 

΄ “ ’, Ν 

δόντες τοῖς μάγοις καὶ ὅσα τῇ στρατιᾷ ἱκανὰ ἐξελόντες 

Ι. οὕτως Δ. πρὸς] ἐπὶ ἢ. τεταρταῖοι τ ΒΙΙΡΕΓ τετ ἃ. 1. γωβρύας 1), 
ὁπόσους 1). αὐτῷ καλῶς 0). ἱππεῖς Α.(αὐ. ΖομᾶγαΒ. καταμαθεῖν 1). τγ. ἃ. 
κατακλίνειν Δ. Καὶ. 1) ἘΠ Ὺ: τως πρὸς ἑαυτόν 1). 2. καὶ τοὺς] 
καὶ Ὅτη, ΑΞ. ΒΘ: ψοῪ, ὧδε] ὦ ὁ γωβρύας 10. ἐξελόντες ΑἸά. εἵ 
αἰϊὲ οοαϊοο5 Βτοᾶφι. ἀφελόντες Α. τὸ Υ ἱκανὰ] ἱκανὰ δοίημεν Ἀ.α. ἄρα 
Ι,. τηρ΄. τῇ. Τϑοθη βϑιηχα. ἄρα Α.Ε. τῷ] τοῦ Ὦ.Ὁ. 5. ν. ΓΤ. φανεροὺς Ἀ. λῷ 
2. ἤκουσαν] αν 8... 644. τη. οὗ Τὰ8. ροβίύ σ (α., 4] ργ. ἔογίαββθ ἤκουον. 
οἵὰ. Α. ἐνεκωμίαζονῚ ἐνεγκωμίαζον Δ. γ ΞΌΡΕΓ εκ ᾿. ἃ. δὲ καὶ] δὲ 'Ὅ. 
ποιήσωμεν Α.Ε. ἔμοιγε 1). ἔφη δοκεῖ ἃ. φιαλῶν ἐπίνομεν 1). 
ποιήσωμεν Α. ποιήσαιμεν 1).(.. 5. ν. τ. ἐστίν ρΡοϑί χρυσίου (516) 1). 
ἐλεύθερος Α.(ἃ. ργ.. ὁ 5. ν01. δηΐθ ος βιιρογβουρίμθτμη δα αϊῖο, βεα δοοθηΐι ΠΟῚ 
οοΥθοίο. ἐλευθέρους εἴ ει 85.ν. Β. 4. ἄγε] ἴτε 10. ἐξελ. ἱκανὰ Α.(. 

2. τούς τε ΥΤοβροῃᾶρί ΒΘ] 61] τοὺς καλὸν] ν. δ Η, δε. ὁ, ἄν 59 
ὁμοτίμους μούιι8 4αδτη καὶ τῶν. 3. ἐπαινεῖν Θϑπὺ ΔΒΒΘΠΓΙΓῚ Δ] ἴοι], ΡὑΤῸ- 

ἐξελόντες] Μραϊο ἀβθ τηδρὶβ ᾿ρ8ὶ8 Ῥᾶγθ οἦιι8 βθηΐθηζῃ ; ἐγκωμιάζειν, 
Ῥαυΐθπι (1118 515 Θχὶ μη ηΠ0 115 4, 5» 14. ἰασάαγο, 5ΟΌΗΝ, 
5ΟῊΝ. 



δα αν." τὐλ γὲ 907 

τἄλλα καλέσαντες τὸν Γωβρύαν δότε αὐτῷ" οὕτω δὴ λα- 
βόντες ἐ ἐκείψοι ὅσα ἔδει τἄλλα ἔδοσαν τῷ Γωβρύᾳ. 

δ τον πε κ τούτου “δὴ ἥει πρὸς Βαβυλῶνα παραταξάμενος [4] 
ὥσπερ ὅτε ἢ μάχη ἦν. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντεξῇσαν οἱ ᾿Ασσύριοι, 
ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν προσελάσαντα εἰπεῖν ὅτι 

εἰ βούλεται ὁ βασιλεὺς ἐξιὼν ὑπὲρ τῆς χώρας, μάχεσθαι, 

κἂν αὐτὸς σὺν ἐκείνῳ μάχοιτο" εἰ δὲ μὴ ἀμυνεῖ τῇ χώρᾳ; 
6 ὅτι ἀνάγκη τοῖς κρατοῦσι πείθεσθαι. ὁ μὲν δὴ Γωβρύας 
προσήλασεν ἔνθα “ἀσφαλὲς ἣν ταῦτα εἰπεῖν, ὁ δ᾽ αὐτῷ ἐξέ- 
πεμψεν ἀποκρινούμενον τοιάδε" Δεσπότης ὁ σὸς λέγει, ὦ 
Γωβρύα, Οὐχ ὅτι ἀπέκτεινά σου τὸν υἱὸν μεταμέλει μοι, 
ἀλλ᾽ ὅτι οὐ καὶ σὲ Σροσαπέκτεινα. μάχεσθαι δὲ ἐὰν βού- 
λησθε, ἥκετε εἰς τριακοστὴν ἡμέραν" νῦν δ᾽ οὔπω ἡμῖν 

γ σχολή: ἔτι γὰρ παρασκευαζόμεθα. ὁ δὲ Τ᾽ωβρύας εἶπεν, 
Αλλὰ μήποτέ σοι λήξειεν αὕτη ἡ μεταμέλεια: δῆλον γὰρ 
ὅτι ἀνιῶ σέ τι, ἐξ οὗ αὕτη σε ἡ μεταμέλεια ἔχει. 
Ὁ μὲν δὴ Γωβρύας ἀπήγγειλε τὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου: ὁ δε[5] 

Κῦρος ἀκούσας ταῦτα ἀπήγαγε τὸ στράτευμα: καὶ κα- 
λέσας τὸν Γωβρύαν, Ἐϊπέ μοι, ἔφη, οὐκ ἔλεγες μέντοι σὺ 
ὅτι τὸν ἐκτμηθέντα ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου οἴει ἂν σὺν ἡμῖν 
γενέσθαι : : ΕΒ μὲν οὖν, ἔφη), δοκῶ εἰδέναι: πολλὰ γὰρ δὴ 

9 ἔγωγε κἀκεῖνος ἐπαρρησιασάμεθα πρὸς ἀλλήλους. Ὁπότε 

τοίνυν σοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν, πρὸς αὐτὸν πρόσιθι" καὶ 
πρῶτον μὲν οὕτω ποίει ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ εἰδῆτε: ἐπειδὰν 

ὃ 

τὰ ἄλλα . ἐκεῖνα ἃ. οἱ 8. ν.Υ-. τὰ ἄλλα Ὦ. ἔδωσαν 1). ρκγ. 6. 
ἰτι ἤει] ἃ ἄγει. 1).(ὕ. οὔτ; τ. πρὺς] πρὸς αὐτὴν Ὁ. ΓΑΡ τὶ ἀντεξήεσαν. 
ἐκέλευσεν ὃ ἐῶ καὶ ὁ κῦρος ἀπ τος Α.ἃ., 5εα ἃ. έλευσε 4118 τη. ἴῃ 188. 
ἐξιὼν ὁ ὃ 8: ἀμύνῃ 10. 6. ΉΣΡΗΤ ΣΘΡΓΕΙ ἍΕῈ ΠΥ ΘΟΥΓ 
εἰπεῖν. δπόνλεὺ Αἱ ὁ ὃ. ὁ Ζοηῃ. μεταμελεῖ Α. ἂν βδύλ δ 7. 
ἡμῖν οὔπω Ὁ. ἡ. ὁ δὲ] ὁ μὲν δὴ Α.α. λήξει Ὁ. σέ τι] σε ἐγὼ Ὁ. 
σ᾽ ἔτι α. 8, ἀπήγγελε 0. ΡΓ. ἀπήγγελλε ΘΟ. ἐκτμ.} τ 8.ν. Θά. 
τῃ. 10. δοκῶ εἶναι ἔφη 1}. ἤδη 2. καὶ ἐκεῖνος 1). 9. ὁπότ᾽ 
οὖν καλῶς σοι δοκεῖ ἔχειν, πρόσιθι πρὸς (μος ΡαποΙΙ5 Ὠοίαΐ ΘΟΥΤ. ) πρὸς αὐτὸν 1). 
πρόϊθι Δ... ὅπως ἂν αὐτὸς λέγῃ εἰδῆτε] ὅπως ἂν αὐτὸς λέγη ἤδη γε 

5. τοῖς κρατοῦσι πείθεσθαι] δος ἔφη, οἶδα’ σπεύσει γάρ. (ΗΝ, 
ἄἀθ Οοὔγνα αϊεία Ῥθηθ παρθηΐ: δὰ ἔγωγε] ϑευθοηάιη ροίϊιβ ἐγώ τε. 
Ἀβδυνα πὶ Ἰπθρίθ γΘέου αν 40 118, 41] ΟΘιδὲ σοηΐαβα 5, 4, 32]. Εἰ (ἔοοη. 7, 
νευῦα κἂν αὐτὸς--- μάχοιτο δά Ογνα 11: Βουλευόμενος δ᾽ ἔγωγε ὑπὲρ ἐμοῦ 
Τοίογιιπί. ΒΟῊΝ. 1 ιοϊΐαν δηΐι ἅο- καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ, ἰίεπι ἐγώ 
ὈΓγαΒ σα ΑΒΒυΥΟ, τῦὖ ΒΟ0Ο1115. τε, ἱππ ΒΘΠΌΙΓΟΓΣ ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην 

8. οὐκ ἔλεγες μέντοι] ΡΙαῖο Ρτοΐδρ. καὶ οἱ σοὶ γονεῖς ἐμέ. 
Ῥ. 809 ΑἹ Οὐ σὺ μέντοι ὋὉμήρου ἐπαι- ο. ἂν ΟΥ̓ 515 ΟὈ τ οταῖα, Ζιτη ΤΟΒΌΓΕΙ 
νέτης εἷς 100] ν. Ηεἰπάουί. 5ΟΗΝ. μἷο αὖ 5, 5. 35» ἰδοϊῦ πὖ ἴῃ Ἰ1Ὀτ]5 ἀείε- 

μὲν οὖν] Ιηἴτὰ 5.27: Εὖ μὲν οὖν, τἱοτῖθιιβ τ]έθυῖτι5 πθς ΠΟΥ ΡΟΥΘ ΓΤ. 

ῳ 2 



ΓΘ 

1Ὶ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΉΒΙΊΝΒΤΙ ΟὝΕῚΙ 

Μ 7, 

δὲ συγγένῃ αὐτῷ, ἐὰν γνῷς αὐτὸν φίλον βουλόμενον 
εἶναι, τοῦτο δεῖ μηχανᾶσθαι ̓ ὅπως λάθῃ φίλος ὧν ἡμῖν" 
οὔτε γὰρ ἂν φίλους τις ποιήσειεν ἄλλως πὼς πλείω 
ΕἸ Ν » ν᾿ Ο Ψ ΄- 53 ὌΨ, 5 ἋΟ » Ν 

ἀγαθὰ ἐν πολέμῳ ἢ πολέμιος δοκῶν εἶναι οὔτ᾽ ἂν ἐχθροὺς 
΄ Ἂ “- ᾿ 

πλείω τις βλάψειεν ἄλλως πως ἢ φίλος δοκῶν εἶναι. 
Α Ἁ 27) 7 53 2 ΄ Ά, 

Καὶ μην, ἔφη ὁ Γωβρύας, οἰδ᾽ ὅτι κἂν πρίαιτο Γαδάτας τὸ 
7, “- Ν Ἂς “ γι: 5 “ » » 

μέγα τι ποιῆσαι κακὸν τὸν νῦν βασιλέα Ασσυριων" ἀλλ 
“ “Δ 77 -“ - “- -“ ν᾽ ΄ 

ο τι ἂν δύναιτο, τοῦτο δεῖ καὶ ἡμᾶς σκοπείν. Λέγε δὴ μοι, 
ἐφη ὁ Κῦρος, εἰς τὸ φρούριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, ὅ φατε 
Ὑρκανίοις τε καὶ Σάκαις ἐπιτετειχίσθαι τῇδε τῇ χώρᾳ 
πρόβολον εἶναι τοῦ πολέμου, ἄρ᾽ ἂν, ἐφη; οἴει ὑπὸ τοῦ 

7] “- Ν ΄σι 7 ᾿ ξ΄ 

φρουράρχου παρεθῆναι τὸν εὐνοῦχον ἐλθόντα σὺν δυνάμει; 
- » Ἵ ς 7 »} ᾧ ἂν Ἃ σ 

Σαφῶς γ, ἐφη ὁ Γωβρύας, εἴπερ ἀνύποπτος ὧν, ὥσπερ 
΄“ Ξ- » ἴων ΄ἷ ὔ 

νῦν ἐστιν, ἀφίκοιτο πρὸς αὐτόν. Οὐκοῦν, ἐφη, ἀνυ- 
Δ ͵ Ψ Ν Χ ᾿, Ἀ , 

πόπτος ἂν εἴη, εἰ προσβάλοιμι μὲν ἐγὼ πρὸς τὰ χωρία 
΄- ς ΄- ᾽ ᾿ “ ἈΝ 

αὐτοῦ ὡς λαβεῖν βουλόμενος, ἀπομάχοιτο δὲ ἐκεῖνος ἀνὰ 
΄, Ν " Ν » - - λδμο,. 3 ΄ Ν ἊΝ 

κράτος, καὶ λάβοιμι δὲ αὐτοῦ τι ἐγω, ἀντιλάβοι δὲ κακεῖ- 

Α.α. Ῥγ. 0118, ὅπως ἂν αὐτοὶ ὅτι ἂν λέγῃ εἰδῆτε α. οοὐτ. ἂν---αὐτῷ }. ΤΩΡ Τὰ 
ΟΟΙΤ. ΘΔ τη 1ῃ ὅπως, τ] τὶ : ΡἈΐοσ. ἐὰν μὲν γνῷς. αὐτὸν φίλον ἡ ἡμῶν 8. 1. 
ἡμῶν Δα. οἴαπ) (. 5.ν. τοῦτο δὴ Α.(. ργ. τοῦτ᾽ ἤδη Ὁ. ποιήσειεν 
ἐν 10. 1Π|. οἱ τα8. Ὁ)... Ὀτ. ἰρεύμαμο ἡ οὗ Δ]}1ἃ Πεῖοτὰ. πλείω ἀγαθὰ] πλεῖστα 1). 
πλείονα ἀγαθὰ ὅίο". [1]. 54, 60, οἰ οὔτε---εἶναι. πλείω οτῃ. Α. α. οἱ οι Β., 
ἀ6α. .τῶρ.Υ. ἄλλως πως ρμοβί οὔτ᾽ . το. καὶ ἡμᾶς δὴ (ψυοά 
ῬΌΠΟΙ5 ηοίϊαϊμχη οὗ τηρ΄. Χ. ΠΟΥΤ. δοκεῖ) τοῦτο σκοπεῖν 1). δεῖ] δοκεῖ ἃ. 
11. εἰς] εἰς τοῦτο Ὦ. πρὸ Ὁ. 5.ν.γΥ. ἂν οἵη. Ὁ. οἴει ἔφη ῃ. 
12. ἀνυπτότατος οἷ πο 5.γ.Υ. Ὁ. προβάλοιμι 1).(. μὲν οπ. 1). ἀνὰ 
κράτος] ἀνκράτος Ιζ. δὲ] μὲν Ὁ. ἀντιλάβῃ Ἀ.α. 

οὔτε γὰρ---φίλος δοκῶν εἶναι) δὶς 
ΑΥ̓αβρδΒ ύ, 1,31; 3, 14, Ζοργτγιιβ δρυὰ 
Ἡοτοαοῦ. 3, 153, ΔΠ4π6 τπ}0] ἃρια 
Τνίαπα οὐ 4.5. ΖΕΌΝ, 

1Ο. πρίαιτο] ὥϑο]οΠηῖα5 πολλοῦ δα- 
αἰὐαγ, τὸ Βαρτα 32, 1, 26, πόσου ἂν 
πρίαιο, ὥστε ἀπολαβεῖν. ΒΟῊΝ. 

11. ὅ φατε) 1)6 πος Π1Π1] ΒΈρΓα 
ἰτααϊίατη ἰεριυν. ΒΟΉΝ. Νεαᾳᾷθ 
ΟΡα5 αἰ. ᾿ἘΕπιτετειχίσθαι ατιΐοτη 6 
Αββϑυτῖὶβ αἸούμμη. 106 ϑὅ΄'8οὶβ ν, 5» 2; 
25. 

πρόβολον τοῦ πολέμου] τοῦ ἀεϊοί 
Η γοομῖρ. Απποῦ. ὉΥϊ0..Ὀ. 95» υἱ 88 
8.22. Ἠαροῦ οἰϊατη ΖοηδΙδΒ Ρ. 154 Ὁ. 

12. ἀνὰ κράτος] ἴΐπο ποῦ Ἰοοο νε8- 
ΠΡΊα μὴ οδύ ἴῃ 110 }18 ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ Ε15 [ΟΥΤη 80 
(πᾶπι ΘΧχ ᾿η. 8, το, ὉΡῚ ΟἸηη68 ἵππον 
ἀνὰ κράτος υὐδουλβαμεειν οἰΐατο νἹἀοηΐαν 

1185 Ὁ. 54 Δ, ὉἨΌΙ ΠΌΤ ΠΟΠΉᾺ]} νοὶ 
σΟὨΐγα ΟΥΑΙ ΠΘ ΠῚ ̓ {ογασιιὴ ἀνὰ κράτος, 
τ ΟἸΠΠ69}. 470 (ὐ, ροβί ἀνθυπουργῆσαι, 
οἵ ργάϊη. Β6κῖ. Απροά. Ρ. 329, 15» 00] 
ἀκρατῶς Ἰΐ6 πη σοηΐτα ΒΘΤΊΘΙῚ, οἴ Ρ. 337. 
ΣῈ: ᾿Αγκράτος ἐλαύνω, εἶπε “Ξενοφῶν 
κατὰ συγκοπὴν ἀντὶ τοῦ ἀνὰ κρᾶτος. 

σὺ δ᾽ ἄμεινον ποιήσεις μὴ χρώμενος τῇ 
λέξει. Οὐ ΄φιππὶ ἀμβολὰς εἴ ἀμβάτης 
αἰχουῖῖ, ααοα ᾿ηΐογάπτα το] πουιιηΐ, 
᾿ῃςογά 1 Π) ἴῃ ἀναβάτης τηιΐαγαηΐ 11- 
ὈΓΑΤῚΪ, οὐ] ἀγκράτος ΑἸσΘΓΘ ΡΟ ΪΒ868 
νἀ οίαγ. 

καὶ λάβοιμι δὲ] Πεοίογίαν δα προσβά- 
λοιμι μέν. πο ποη 1ΠΓ6]]Πρ 68 ΟΟΥ- 
ΓΘΟΙΟΥ ἴῃ μὲν τηπΐαν], αὖ τηοχ ᾿ης]}Ὲ 
τι, ἊὈΙ καὶ ροίϊτπι8 ΔοΙθπα πηι νἹἀθέιν, 
εἰ ἄλλοι τινὲς ἀἸσππίιν αὶ 85, 17 Π|6- 
τη ΐ τ} αἰχμάλωτοι. 

[6] 

[7] 



ΓΒ ΟΕ 990 

ε “σι ΕΥ 27 Ἁ ἋῸὃ ν » η  ο 

νος ἡμῶν ἢ ἄλλους τινὰς ἢ καὶ ἀγγέλους πεμπομένους 
σι Ν ἢ 7 ΝΒ ᾿ 

ὑπ᾽ ἐμοῦ πρὸς τούτους οὕς φατε πολεμίους τῷ Ασσυρίῳ 
Ξ- ΄, , Ν ζ εἰναι" καὶ οἱ μὲν ληφθέντες “λέγοιεν ὅτι ἐπὶ στράτευμα 
ἀπέρχονται καὶ κλίμακας, ὡς ἐπὶ τὸ φρούριον ἄξοντες, ὃ ὁ δ᾽ 
εὐνοῦχος ἀκούσας προσποιήσαιτο, προαγγείλαι βουλόμενος 

13 ταῦτα παρεῖναι. καὶ ὁ Τ'ωβρύας εἶπεν ὅτι οὕτω μὲν γιγνο- 
΄ “- Ἂ Ἂ Λ ͵ 3 Ἃ “- 

μένων σαφῶς παρείη ἂν αὐτὸν, καὶ δέοιτο γ ἂν αὐτοῦ 
ὰ ' 

μένειν ἕως ἀπέλθοις. Οὐκοῦν, ἐφη ὃ κῦρος, εἴ γε ἅπαξ [8] 

εἰσέλθοι, δύναιτ᾽ ἂν ἡμῖν ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον ; 
14. Ἑἰκὸς γοῦν, ἔφη ὁ ο Γωβρύας, τὰ μὲν ἔνδον ἐκείνου συμπα- 
ρασκευάζοντος, τὰ δ᾽ ἔξωθεν σοῦ ἰσχυρότερα προσάγοντος. 
Ἴθι οὖν, ἔφη, καὶ πειρῶ ταῦτα διδάξας καὶ διαπραξάμενος ΡΝ’ 

ω Ἁ » “ 5 ἢ "4 3,..9 3, 2, 

παρεῖναι πιστὰ δὲ αὐτῷ οὐκ ἂν μείζω οὐτ᾽ εἴποις οὔτε 
Ὁ Ν Χ ’ 3 ἴω 7 

δείξαις ὧν αὐτὸς σὺ τυγχάνεις παρ᾽ ἡμῶν εἰληφώς. 
Ἔ , 3 Ν ς Τ' β , Η Μ΄ δὲ ἰδὸ 

ΟΕκ τούτου ᾧχετο μὲν ὁ ᾿ωβρύας" ἄσμενος δὲ ἰδὼν [9] 
« 3 ΄“ ἈΝ λ 

αὐτὸν ὁ εὐνοῦχος συνωμολόγει τε πᾶντα καὶ συνέθετο ἃ 
57 ΓῚ Ν ἃ ΕῚ ἦ ε 7 “ Ἃὦ ΔΛ 

ἐδει. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὁ Γωβρύας ὅτι πάντα δοκοίη 
“ “ ς Ν » Ὺ} " ΄ “ 

ἰσχυρῶς τῷ εὐνούχῳ τὰ ἐπισταλέντα, ἐκ τούτου τῇ ὕστε- 
7 ν΄ Ἃ “ ΄ι 5 Υ͂ Ἁ « ἊΣ 

ραίᾳ προσέβαλε μὲν ὁ ἵζῦρος, ἀπεμάχετο δὲ ὁ Τ᾿αδάτας. 
“- δυν, 9 ᾿ς ἃ Ὑὔ ε “ εν - ΄ 

τότῶν δὲ ἀγγέλων οὺὑς ἔπεμψεν ὁ ἱζῦρος προειπὼν ἡ πορεύ- 
Ὰ, Ν " ΄' Υ͂ 7 

σοιντο, τοὺς μὲν εἴασεν ὁ Ταδάτας διαφεύγειν, ὅπως 

Ἢ 

ἢ ΑΙα. ἢ καὶ Α.α. τι Ὁ. ἐπὶ στρατεύματος ἔρχεται 1). ὡς ἐπὶ] ὡς Α. 
ὥσπερ ὥσπερ ἴ). ἴῃ ἤπα οὖ 1110 ρᾶρίηξο. ὡσπερεὶ Δα ὡς αὐ. τηρ.Γ. ἄξοντες] 

ἕξοντες ΕΑ. σοΥΥ., 4αὶ ἔ 5. ν.Υ. προσαγγεῖλαι Ὁ. ταῦτα οτη. Ὦ. 12. ὅτι 
οπη. 1). σαφῶς] οἶδα δ4(. Π).α. τηρ- τ΄. παρείη ἂν] παριέναι Α.α. ὅτι 
παρειέναι 1). ΟΟΥΥ. ὅτι παρείη ἂν ΡΡ. δέοιντο Α.α. ργ. ἕως] ἔστε σὺ 10. 
ἀπέλθης Α.α. οὐκοῦν οὐκοῦν ἂν ". 14. προσαγαγόντος 1). ἴσθι 
Α.Ο. "νυ. οὖν] νῦν Ὁ. εἴποις] εἴποις ἂν Ὁ. ὡν] ἰὴ Α. [ἴα βουτρίπτηῃ τιί 
αἷμ Ἰερὶ ροϑ5:0. ΤΕ: εὐνούχῳ] ἐ ἔχειν αἀα, Ὠ.6. τηρ᾽. Τ΄ προσέβαλλεν :. 
προσέβαλλε α. τό. ἦν δὲ καὶ ὃ ἔλαβε χωρίον ὁ κῦρος ὁποῖον ἔφη ὁ .γά- 
δάτας ρΡοβύ γαδάτας Δα. 1... τῶρ. τ. ἔπεμψεν] ἔφησεν 19. ἡ οἵ Ὁ. 
ΟΟΥΤ., (α. ΘΟΥΓ, πορεύσονται Ὁ. ῬΓ. 

ἐπὶ στράτευμα] Αὰ οδχοτοϊάιτη δά- 
ἀυσεπάσιη. ΘΟῊΝ. ὐΟοηῖ. 5. τό. 
Δρύαβ δαΐοτα ἰία βου θυ οὐϊατη ὡς 
ἐπὶ τὸ φρούριον, απὸ Δ]}πᾶ}0 οὐδ τη 
ὥσπερ, δ ΠῚ ααοα ϑοΒηθι θυ Β0110- 
Βογαῦ ὡς εἰς. Ὥσπερ εἰς τὸ φ. αἰϊὲὶ 
οοαΐοος Βτοάδὶ. 

ἴβᾶτε!] εἰ. 2. 2}. 
[3. σαφῶς] ἸΙούτπι τὖ 85, 11 ΠΟῚ 

Ἰη 6] χ]ββα νἹἀθίμν σΟΥΓΘΟίου. 
ἕως] Ἐγραθη8 ἴῃ πος Χρῃ. ρ6:- 

Παλιζαῖ]0 Ρᾶτΐ, ἕως εἴ ἔστε. αιοά ἔοτ- 

ἴδ 556 ργϑϑίαῦ. 
15. πάντα δοκοίη ἰσχυρῶς] Οδααΐω 

οὐ ηἶα ᾿ρ511τ|8. ΘΟΏΒ111ἃ νΘὨΘΙ ΘΒ ἢ ἸΒΕΙΤῚ 6 
ΡΓΌΒ ΤΥ, νους (ΔΌΣ! 6] 1πι8, πὶ 8. 24, δβὲ 
2 ΄“ ΄ 

ἰσχυρὼς συνεπήνουν. 

τ6. ειθα ἢν δὲ---Ταδάτας οτηϊδιῦ 
οἰΐδιη (ἀαὈ 16 }1τι8 δὲ Ν᾽ Δ] ΚΘΠΑΤῚ Υ. το]6- 
οἰἴἴψαια Μαυτγεοῖαβ, ἰαπαπατα το ππαδη- 
(1, πθὸ ἀαθϊίαν!ῦ 6] 6616, ΠΙΔΙΗν]Β 
Ζριιηϊο Ὠθοθϑβασῖα νιϑὰ ΟὟ 5. 12, καὶ 
λάβοιμι αὐτοῦ τι ἐγὼ, εἰδὶ [Δ 0]]]Π1π6 
οὔτ ΠΘΟ]ΡῚ ροί586 ἀρρατγεῖ, 



σοὺ ΧΕΟΝΟΡΗΟΝΤΙΒΞ ΊΝΘΤ: ΟΥ̓ΕῚ 

ἄγοιεν τὰ στρατεύματα καὶ τὰς κλίμακας κομίζοιεν" οὗς δ᾽ 
ἔλαβε, βασανίζων ἐναντίον πολλῶν, ὡς ἤκουσεν ἐφ᾽ ἃ 
ἐφασαν πορεύεσθαι, εὐθέως συσκευασάμενος ὡς ἐξαγγελῶν 

1) τῆς νυκτὸς ἐπορεύετο. τέλος δὲ πιστευθεὶς ὡς βοηθὸς εἰσ- 
έρχεται εἰς τὸ φρούριον" καὶ τέως μὲν συμπαρεσκεύαζεν ὅ 
τι δύναιτο τῷ φρουράρχφῳ᾽ ἐπεὶ δὲ ὁ ὃ Κῦρος ἦλθε, κατα- 
λαμβάνει τὸ χωρίον συνεργοὺς ποιησάμενος καὶ τοὺς παρὰ 

ι8 τοῦ ἰζύρου αἰχμαλώτους. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, εὐθὺς ὁ 
εὐνοῦχος τὰ ἔνδον καταστήσας ἐξῆλθε πρὸς τὸν Κῦρον, 

19 Καὶ τῷ νόμῳ προσκυνήσας εἶπε, Χαίρε, Κῦρε. ᾿Αλλὰ 
ποιῶ ταῦτ᾽, ἐφη᾽ σὺ γάρ με σὺν τοῖς θεοῖς οὐ κελεύεις 
μόνον ἀλλὰ καὶ ἀναγκαζεις χαίρει». εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὅτι 
ἐγὼ μέγα ποιοῦμαι φίλιον τοῦτο τὸ χωρίον τοῖς ἐνθάδε 
συμμάχοις καταλείπων" σοῦ δ᾽, ἐφη, ὦ Γαδάτα, ὁ ̓Ασσύ- 
ρίος παῖδας μὲν, ὡς ἔοικε, τὸ ἐ ἐδο ΡῈ ἀφείλετο, οὐ μέντοι 
τὸ γε φίλους δύνασθαι κτᾶσθαι ἀπεστέρησεν" ἀλλ᾽ εὖ ἴσθι 
ὅτι ἡμᾶς τῷ ἔργῳ τούτῳ φίλους πεποίησαι, οἵ σοι; ἐὰν 
δυνώμεθα, πειρασόμεθα, μὴ χείρονες, βοηθοὶ παραστῆναι ἢ 

20 εἰ παίδας ἐκγόνους. ἐκέκτησο. ὃ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεγεν. ἐν δὲ 
τούτῳ ὁ Ὑρκάνιος ἄρτι ἠἡσθημένος τὸ γεγενημένον προσθεῖ 

κομίζοιεν] οἱ ἴῃ ταβ.. πὖ νἸΦΠοίιν, (ἃ. κομιζόμενοι Ἀ. ὡς] ὡς δ᾽ 9). ὡς δὲ α. 
ΕΣ: συνεσκευασμένος 1). ἐξαγγέλλων Α. ἐξαγγέλων 1). Ργ. α. ΡΙ"- 
1. συμπαρεσκευάζετο Δ. ο ἐδύνατο 1). φρουριάρχῳ Δ. παρὰ κύ- 
ρῳ 10. 18. ἐγένετο (Οὐ. τηρ΄. Υ.» Ροϑβὲ εὐθὺς Μ. γαδάτας ρμοϑβῖ εὐθὺς 
Δ44. Α.(, ὁ γαδάτας 1). 1) ε]ενὶι Ζευπίαδ. τῷ κύρῳ ἴ). ΡΥ. χαί- 

10. χαίρειν εἰ ἰὴ 1π|. α. φίλιον] φίλων (ἃ. 5.ν.Γ. 
καταλείπων Ἦ.. καταλιπών Ἀ.(. ἘΝ Ὲ Α ΦΟΥ͂Τ. 

κτασθαί σε δύνασθαι : σε Ροϑβί δύνασθαι ἃ. 5.ν. ἢν 10. 
πειρασώμεθα Δ.(. χείρους 10. ἢ Βὲν. δά, ἀπὸ 1}: ἐμ Α.α. 
ἐγγόνους 1). ἢ ἐκγόνους Μ. ἐκτήσω 1). 20. ταῦτ᾽ ἔλεγεν τοιαῦτα 
ἔλεξεν 10). τοῦ γεγενημένου 1). προσθεῖ] προσθεὶς (ἃ. σοΥΓ. τ. προσ- 
ελθὼν 1). 

ροις ὦ κῦρε Ὁ). 
φίλον Α.).α. 
ποιεῖν 1). 

τὰ στρατεύματα] (ὑοηῇ. 5. 12, {] 
σΠαατη ΒΙ ΠΡ ]ΑΥῚΒ 5ιζ, 1 βαβρθοίαβ μ]α- 
ΤΆ]18. 

17. αἰχμαλώτους} ἴῃ προσβολῇ 5. 
15» ΟδΡίοΟϑΒ. 

18. ἐγένετο ὨΪ8] οδϑοί ἴη. Α., βεγῖὶ- 
Ὀοηάατη ΘΟ] οροὴ ἐπὶ δὲ τούτῳ. 
Θιδρθούπη Θη]πὶ ΠΠΠπ6 ἔαοιὶ οὐ ]α τὴ Μ΄. 

προσκυνήσας] Ν. δ 4. 4, 12. 
10. φίλον τοῦτο] ἃ. ἃ οοττ. φίλων. 

Δ ο]υϊ φίλιον, αὖ εϑὺ 5.22. ΖΕΌΝ,. 
ὡς ἔοικε͵] {Π0| ἔΔο11]6. 1Π06]]Π0Ὸ. τι] ΤΟΙ 

Παΐαγοο ΟΟΏγΟΠΪ, νου ΑΥ οἰ β]ττιβ, αὶ 

τα απ! αΐθπη γοσονττη οἰϊαπὶ Πος ἴῃ 
ΘΧΘΙΉΡΪΟ πηδη]ΐθβίδπ) οἴ ΠΟϑίσΤα ΘΟ]η- 
Ραταῖ. 5ΌΗΝ. 

19. παῖδας ἢ ἐκγόνους] ε]εΐο ἢ 
νουθηδιτη ἔοτθ, 6Χχ ἴθ Ργοοῦθαΐοβ, ΠΟῚ 
δὐορίαϊοβ, απἰπιαάνογας Ζοαηΐιβ. ΑἹ- 
[ΘΥαὰ ἀθθ886. τηδ]θαΐ ΘΟΠΠΘΙ ΔΘ. 8. 
Αρίαβ [ογπβατϊιθ 6586 παῖδας ἐκγόνους 
“απ ΔΙ ΘΓ Γαι αι τ γα πλ] 116 ἸΠΈΘΥ 
56. Ἑαἰβειποίιπι ἴα οβί τη Δ} 16 ϑἔπι αἱ 
οἸϊοϊοπάτιπη ἔπους ἢ, οἰϑὶ παῖδες ἔκ- 
γόνοι 41 5160 ΠΙΧΟΥΙΓ ΠΟ οχϑβίαϊ ᾿Υθοίο 
ΧΡΠΟΡΠΟηΐοπη. 
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τῷ Κύρῳ καὶ λαβὼν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ εἶπεν, Ὦ μέγα 
ἀγαθὸν σὺ τοῖς φίλοις Κῦρε, ὡς πολλήν με τοῖς θεοῖς 

21 ποιεῖς χάριν ὀφείλειν ὅτι σοί με συνήγαγον. Ἴθι νυν, 
ἐφη ὁ Κῦρος, καὶ λαβὼν τὸ χωρίον, οὗπερ ἕνεκά με ἀσπά- 
ζει, διατίθει αὐτὸ οὕτως ὡς ἂν τῷ ὑμετέρῳ φύλῳ πλείστου 

ἄξιον ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις, μάλιστα δ᾽, ἔφη, Γα- 

δάτᾳ τούτῳ, ὃς ἡμῖν αὐτὸ λαβὼν παραδίδωσι. 
“2 Τί οὖν; ἔφη ὁ Ὕρκανιος, ἐπειδὰν ἸἹζαδούσιοι ἔλθωσι[τ2] 

καὶ Σάκαι καὶ οἱ ἐμοὶ πολῖται, καλέσωμεν καὶ τοῦτον, ἵνα. 
κοινῇ βουλευσώμεθα πάντες ὅσοις προσήκει πῶς ἂν συμ- 

23 φορώτατα χρῴμεθα τῷ φρουρίῳ: ταῦτα μὲν οὕτω συν- 
νεσεν ὁ Κῦρος" ἐπεὶ δὲ συνῆλθον οἷς ἔμελε περὶ τοῦ φρου- 
ρίου, ἐβουλεύσαντο κοινῇ φυλάττειν οἷσπερ ἀγαθὸν. ἣν 
φίλιον ὃν, ὅπως αὐτοῖς μὲν πρόβολος εἴη πολέμου, τοῖς δ᾽ 

54 Ασσυρίοις ἐπιτετειχισμένον εἴη. τούτων γενομένων πολὺ[13] 
δὴ προθυμότερον καὶ πλείους καὶ Καδούσιοι συνεστρατεύ- 
οντὸ καὶ Σάκαι καὶ Ὑρκάνιοι" καὶ συνελέγη ἐντεῦθεν 
στράτευμα Καδουσίων μὲν πελτασταὶ εἰς δισμυρίους καὶ 
ἱππεῖς εἰς τετρακισχιλίους, Σακῶν δὲ τοξόται εἰς μυρίους 
καὶ ἱπποτοξόται εἰς χιλίους" καὶ Ὑρκάνιοι πεζούς τε ὁπό- 
σους ἐδύναντο προσεξέπεμψαν καὶ ἱππέας ἐξεπλήρωσαν 
εἰς δισχιλίου" τὸ γὰρ πρόσθεν καταλελειμμένοι ἦσαν 
πλείους οἴκοι αὐτοῖς ἱππεῖς, ὅτε καὶ οἱ Καδούσιοι καὶ 

με] μὲν Α.(. σοτῖ. 5. ν. Τ᾿ σοί] σύ Ὁ). ρτ. 21. ἴθι Δ14. ἴσθι 
Α.}.α. νυν] ΤΑΡΥ] νῦν. ἀσπάζει ἢ. ἀσπάζῃ Α.Ὦ. 5. ν. τ.; 
α. αὐτῶ Α.}. ΡΥ. τῷ τῷ τε Ὦ. φύλῳ Ὁ). ρτ. φίλῳ 
ἈΞ Ι).  σοῦτ;,.- α. ἦν α. γαδάτῃ 10. ἡμῖν λαβὼν παρέ- 
δωκεν 10. 22. ἐπειδὰν] εἰ ἐπειδὰν Α. οἱ Ἔγά50 εἰ (. καλέσωμεν; 
καλέσαι μὲν Ὁ). ΤΥ. συμβουλευσώμεθα ἈΔ.α. 22. οὕτως Ἀ.}}). 
συνήνεσεν καὶ ὁ κῦρος Ὦ. ἔμελε Β. ἔμελλε Α.1).6α. φίλον α. ὃν 
οι. Ὦ. ἑαυτοῖς . μὲν ἃ. 5. ν.γΥ. εἴη) ἢ ἦοι Α. ἠ ἃ. εἴη: 
οι. 1). 24. τούτων γενομένων ] ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο [). πλείους 
καὶ] πλείους 1), Ῥα οἴ] καὶ ποίαν (α. καδουσίων 1λ.(. 5. ν. Υ. ἐστρα- 
τεύοντο Ἐ.. ἐνταῦθα 10. ἱππῆις 10. μΥ. χιλίους] δισμυρίους Ὁ). 
δισχιλίους (α. 85. ν.Υ. ὑρκάνιοι] ὑρκάνιοι δὲ 1). ὅσους 1).. προσέ-. 
πεμψαν Α.α. ἱππεῖς Α.α. προσεπλήρωσαν Ὦ). χιλίους Ἀ. 
γὰρ) δὲ]. αὐτῶν Ὁ. ἱππῆς Ὁ. Ρε. σε ΤΠ τς ς΄ ν Ἐς καὶ οη. Ὦ. 

δι νυν}. δ6 Η. ΟΥ. 5.1. 22. αΔΙΥΙΒ ΠΟῚ ἱΠἸΠΘΙΠΟΥ͂ συμβουλεύ- 
τὸ χωρίον] (οηΐ. 5.11. εσθαι 516 αἸοοη 15 Ατιβίορῃ. ΝῸΡ. 475. 
22. ἵνα κοινῇ βουλευσώμεθα] δῖ. 8, [τὰ δρυα Ἰβοοῦ. δἰϊαιοίϊθβ συμβουλεύ- 

0: Ἵνα κοινῇ βουλευόμενοι δια- εσθαι, ἀρᾷ ΡΙαΐ. συμβούλευμα, ρτὸ β. 
πράττωμεν αὐτοῖς, εἴ 4111. Συμβουλεύε- εἴ συντεταγμένην ῬΤῸ τεταγμένην 1118-- 
σθαι Ἰιὶς Ρδ΄ Ῥγοχίπηιπι συμφορώτατα ἰππ 5; 3: 40. 
ῬΓῸ Αἰΐθτο ἸΠ]αὔτιπη ΒΡ γὰ 2,1, 7.5 Βα 800]}, 
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25 Σάκαι τοῖς ᾿Ασσυρίοις πολέμιοι. ἦσαν. ὅσον δὲ χρόνον 
ἐκαθέζετο ὁ ο Κῦρος ἀμφὶ τὴν περὶ τὸ φρούριον οἰκονομίαν, 
τῶν ᾿Ασσυρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία πολλοὶ μὲν 
ἀπῆγον ἵππους, πολλοὶ δὲ ἀπέφερον ὅπλα, φοβούμενοι 
ἤδη πάντας τοὺς προσχώρους. 

Ἔκ δὲ τούτου προσέρχεται τῷ Κύρῳ ὁ Γαδάτας καὶ [14] 
λέγει ὅτι ἥκουσιν αὐτῷ ἄγγελοι ὡς ὁ ᾿Ασσύριος, ἐπεὶ πύ- 
θοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίου, χαλεπῶς τε ἐνέγκοι καὶ 
συσκευάζοιτο ὡς ἐμβαλῶν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν. ἐὰν οὖν 
ἀφῆς με, ὦ Κῦρε, τὰ τείχη ἂν πειραθείην διασῶσαι, τῶν 

27 δ᾽ ἄλλων μείων λόγος. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Εὰν οὖν ἴῃς 
πότε ἔσει οἴκοι; καὶ ὁ Γαδάτας εἶπεν, Εἰς τρίτην 

δειπνήσω ἐν τῇ ἡμετέρᾳ. Ἦ καὶ τὸν ᾿Ασσύριον, ἔφη, οἴει 
ἐκεῖ ἤδη καταλήψεσθαι : Εὖ μὲν οὖν, ἔφη. οἶδα: σπεύσει 

28 γὰρ ἕως ἔτι πρόσω δοκεῖς ἀπεῖναι. ᾿Εγὼ δ᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ποσταῖος ἂν τῷ στρατεύματι ἐκεῖσε ἀφικοίμην: πρὸς 
τοῦτο δὴ ὁ Πνδόχαί λέγει, Πολὺ ἤδη, ὠ δέσποτα, ἔχεις 
τὸ στράτευμα καὶ οὐκ ἂν δύναιο μεῖον ἢ ἐν ὐξα ἥ ἑπτὰ ἡμέ- 
ραις ἐλθεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν οἴκησιν. Σὺ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ ὁ 
Κῦρος, ἄπιθι ὡς τάχιστα" ἐγὼ δ᾽ ὡς ἂν δυνατὸν ἢ πορεύ- 

29 σομαι. ὁ μὲν δὴ Γαδάτας ᾧχετο: ὁ δὲ Κῦρος συνεκάλεσε[ 15] 

πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν συμμάχων" καὶ ἤδὴ πολλοί τε 
ἐδόκουν καὶ καλοὶ κἀγαθοὶ παρεῖναι: ἐν οἷς δὴ λέγει ὁ 

Κῦρος ταῦτα. 

νῦν, 

σάκαιἾ οἱ σάκαι 1). οἰκοδομίαν οἰκονομίαν 1).(α. 5. ν.Υ". τῶν κατ᾽ 
αὐτὰ χωρίων Α.(. τῶν ἀσσυρίων τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία 1). τῶν ἀσσυρίων 
τῶν κατ᾽ αὐτὰ χωρίων Ϊ,.. ἀσσυρίων Ἰηΐεῦ τῶν οὖ χωρίων 85.ν.». α., αὶ ἴῃ χω- 
ρίων ΑἸΐογιιΠΊ ὦ 1η 11|., Ρχ. ΤοΥ[Ά8886 α. πολὺ 18. 1). ΗΓ. πολοὶ ΘΟΥΥ. ἀπῆ- 
γον] ο 1) 1885. δ ΡΥ. [οτίαββθ ε (. 20. παρασκευάζοιτο 0. ἐμβα- 
λὼν Α.}). αὐτοῦ 1). ἢν Ὁ. πειρασθείην Α. πειρῴμην Ὁ). 
27. ἢν οὖν Ὦ. νῦν οτὴ. Α.(ὰ. Ζομαζᾶβ. ἔσει 1). ῬΥ. ἔσῃ Δ. Ὁ. οοΥ. 6. 
σπεύσῃ Ὁ. ΡΓ.. ΠΟΥΓ. 5. ν΄. Γ΄ ἔως--ἀπεῖναι ὃ ὅσῳ σὺ δοκεῖς εἶναι πρόσω Ἰ). 
ὅσῳ σὺ οἱ ἰέναι 85ιν.γ. (, 2ὃ. ἂν] σὺν 1), σὺν ροβί ἂν τηρ΄. Τ' τ. Ὁ. τὸ 
δηΐθ στράτευμα οτη. Δ.Ο. ἂν] ἐὰν Δ.Ε. ργτ. 20. ἐν οἷς δὴ καὶ ὁ 
κῦρος λέγει τάδε 1). 

2:. τῶν κατὰ ταῦτα τὰ χωρία] Με- 
ἸΙοστι) βου ρίτιτα Δ] θυ ΠῚ ἔνα 18 ἔδοὶῦ 
ΒαΒρθοΐαπη, τὖ πιὰ ααϊα Ἰαΐογθ νἱ- 
ἀοαΐαγ, οἵ ἰὴ χωρίων απϊάοιη ἐγχω- 
ριῶν. 

προσχώρους) δος βροοίαηξΐ (ὑδαιπ- 
ΒΙΟΤΈΙΠῚ οὗ οὐ ΔΟΆΓΊΤ Δ]]ΟΥΠ τι6 ἃ} Α.5- 
ΒΥΓ115 ἀΘἰθου ΟΠ 611. 

εἰς τρίτην] 1πίρ]]Πσο ἡμέραν, απο 
(6 8}0 Αἰεοῖὶβ Βθρο δαάιϊίατη 
[1586 ἔραν Μοτβ Ρ. 152. Δααϊδαη 
ἸορΊταΣ [ἢ 5112}}} Γου τ]ὰ Ἰηΐγὰ ύ, 3, 11. 
5ΟΗΝ. 

28. οἴκησιν) Η. τ΄. 3, 2,1: Ὃ Φαρ- 
νάβαζος νομίσας τὴν Διολίδα ἐπιτετει- 
χίσθαι τῇ ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ. 
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7 7 ’, 7] ἃ “ ΄ 

320 Ανδρες σύμμαχοι, Γαδάτας διέπραξεν ἃ δοκεῖ πᾶσιν 
« “σ΄ “σ᾿ 53 ΄σ Ν « ΄- ε 5 

ἡμῖν πολλοῦ ἄξια εἶναι, καὶ ταῦτα πρὶν καὶ οτιοὺν τῷ 
“- Ἂ “- - Ἂ 

ἡμῶν ἀγαθὸν παθεῖν. νῦν δὲ ὁ ̓ Ασσύριος εἰς τὴν χώραν 
αὐτοῦ ἐμβαλεῖν ἀγγέλλεται, δῆλον ἢ ὅτι ἅμα μὲν τιμωρεῖ- 

σθαι αὐτὸν βουλόμενος, ὅτι δοκεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ μεγάλα βε- 
μ᾿ “ Ἁ σ΄ ΄σ ΄ δ᾿ Χ 

βλάφθαι: ἅμα δὲ ἴσως κἀκεῖνο ἐννοεῖται ὡς εἰ οἱ μὲν πρὸς 
6 “ Ζ ᾿,  ὙΩ Ν ΄ Ν 

ἡμᾶς ἀφιστάμενοι μηδὲν ὑπ᾽ ἐκείνου κακὸν πείσονται, οἱ δὲ 
» 7 ΄σι σι ͵ ᾽ ἥῳ 

συν ἐκείνῳ ὄντες ὑφ᾽ ἡμῶν ἀπολοῦνται, ὅτι τάχα οὐδένα 
Ν Ἂ “-“ 7 5 “- 53 3 Ὑ 

31 εἰκὸς σὺν αὐτῷ βουλήσεσθαι εἶναι. νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες, 
’ 7 ΄- “ Ψ Υ̓͂ 

καλὸν τι ἂν μοι δοκοῦμεν ποιῆσαι, εἰ προθύμως Γαδάτᾳ 
τ ,ὔ “ ἴω “ἉΟ 

βοηθησαιμεν, ἀνδρὶ εὐεργέτῃ καὶ ἅμα δίκαια ποιοῖμεν ἂν 
3 ᾽ ΄ » Ἂ ἴ Χ Ν Ψ Π Υ 3 Ἃ ς 

χάριν ἀποδιδοντες"" ἀλλὰ μὴν καὶ συμφορὰ γ᾽ ἂν, ὡς 
» ΄ Ἂ « ΄ ΄- δ ΄- 7 

32 ἐμοὶ δοκεῖ, πράξαιμεν ἡμῖν αὐτοῖς. εἰ γὰρ πᾶσι φαινοίμεθα 
»Ἷ ἃ - “- ΄- 7 - ἴω 

τοὺς μὲν κακῶς ποιοῦντας νικᾶν πειρώμενοι κακῶς ποιοῦν- 
ἈΝ 3 ΄- ΄σ 7 Ἁ 

τες, τοὺς ὃ εὐεργετοῦντας ἀγαθοῖς ὑπερβαλλόμενοι, εἰκὸς 
5 “ ΙΖ 7] Ἁ ν εκ" Ἢ , 

ἐκ τῶν τοιούτων φίλους μὲν πολλοὺς ἡμῖν βούλεσθαι γι- 
Ν δ᾽ ’, - 5 5 Ν “ 

33 γνεσθαι, ἐχθρὸν δὲ μηδένα ἐπιθυμεῖν εἶναι" εἰ δὲ ἀμελῆσαι 
7 Ζ Ν -“ ΄“ 7 7 “ΔΟ Ὑ) 

δόξαιμεν Γαδάτου, πρὸς τῶν θεῶν ποίοις λογοις ἂν ἄλλον 
πείθοιμεν χαρίζεσθαί τι ἡμῖν; πῶς δ᾽ ἂν τολμῴμεν ἡμᾶς 
αὐτοὺς ἐπαινεῖν ; πῶς δ᾽ ἂν ἀντιβλέψαι τις ἡμῶν δύναιτο 
Γαδάτα, εἰ ἡττῴμεθ᾽ αὐτοῦ εὖ ποιοῦντος τοσοῦτοι ὄντες 

34 ἑνὸς ἀνδρὺς καὶ τούτου οὕτω διακειμένου : ὁ μὲν οὕτως [16] 
εἶπεν" οἱ δὲ πάντες ἰσχυρῶς συνεπήνουν ταῦτα ποιεῖν. 

ἴΑγετε τοίνυν, ἔφη, ἐπεὶ καὶ ὑμῖν συνδοκεῖ ταῦτα, ἐπὶ 

80. γαδάτης Ὠ. ἐδόκει Α.Ε. ργ. πολλὰ ἃ. ὈΓ ἀγαθὸν ὑφ᾽ 
ἡμῶν 1). ἐμβαλλεῖν Ὦ. ἀγγέλεται Α. μέγα βεβλάφθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ 1). 
καὶ ἐκεῖνο 1). κἀκεῖνος Α.(α. ΘΟΥΤ. 5. ν. Γ΄ οἱ μὲν] οἵ τε 1). πήσονται 
ἈΞΟΕ τάχιστα 1). βούλεσθαι 1). 21. δοκῶμεν α.. 5.0. 
γαδάτῃ 1). ποιοῦμεν Δ.α. ξύμφορα α. ἐμοὶ δοκεῖ] ἐμοὶ δοκῶ Ἀ. 
ἐγὼ δοκῶ 1). πράττοιμεν 1). 32. εὐεργέτας 1). ὑπερβαλόμε- 
νοι Α. ἡμῖν πολλοὺς 10. 428. λόγοις ἄλλους πω. ἂν χαρί- 
ζεσθαί τι ἂν ἡμῖν Ὁ. τολμῷμεν] πολλῶν μεν 1). ργσ. ἂν] δ᾽ 
Α.α. γαδάτῃ 10. τοσοίδε 1). ἑνὸς} ὑφ᾽ ἑνὸς Α.(. Ἂ γόος 
μὲν οὖν 10. σ. ἰσχυρῶς Ὦ. ἄγε Ὁ. ἐπεὶ] ἐπείπερ 

30. πείσονται) 1)6 [Οττηᾶ πήσονται, 
Εὔϊδῖη Ρ, 4. 24 1|Ἰαΐα ἴῃ Α. βθρα νὶ- 
[1050 ἴῃ νοσδ]θι8, ν. δα 165. ϑίθρῃ. 
Αά ὡς---ὅτι οοηΐ. ἰηΐτα 6, 4, 5; δὰ 
ΑΠΔὉ. 7» 4: δ: 

31. ὡς ἐμοὶ δοκῶ ᾿Ἰπέθγεπι! Δ. Ὠ}Π1] 
{θεοῦ χα] Ἰάθτη ΡΤῸ δοθυη ΒῈΡΡΟΒ πὴ 
νιαθαὶ Ρ, 4, 27. Νέες νἱἀδηΐῃγ ἐμοὶ 
δοκῶ ἀπ ϊφυϊο το 8 ΟἸΧΊ5886 510 “αὐ γε ῖ- 

απ δα]τιποίπτη δα Δ] 1πιπ τοίθγαξατ. 
48. ἀνδρὸς] ΟΥγγι5 ῥγομιιποίαίο νο- 

ΟΠ) 10 ἀνδρὸς 510 ΓΘΟΊ1586 1ἢ γΘΟΟΥ- 
ἀδιοποη 1η8}} υἱαοίπσ, απο ογὰΐξ 
(ἀδααίαβ βουρθϑϑιι8, ΟἸἹΠῚ Οαβίγα θυ, 
5ΟΗΝ, ποιοῦντος Δΐοη ἀρίπιβ Ηἰς 
αῦδῃ,, ἀδ' Ἰΐ εὑ 55} ΑΠΕΡ ΣΙ ἢ 
223. ποιοῦντες, ΡΥΙοΟρίοι ἀμελῆσαι. 
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μὲν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ ὀχήμασι καταλίπωμεν ἕκαστοι τοὺς 
35 μετ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδειοτάτους πορεύεσθαι. Τωβρύας δ᾽ ἡμῖν 

ἀρχέτω αὐτῶν καὶ ἡγείσθω αὐτοῖς" καὶ γὰρ ὁδῶν ἔμπειρος 
καὶ τάλλα ἱκανὸς" ἡμεῖς δ᾽, ἔφη, καὶ ἵπποις τοῖς δυνατω- 
τάτοις καὶ ἀνδράσι πορευώμεθα, τἀπιτήδεια τριῶν ἡμερῶν 
λαβόντες" ὅσῳ δ᾽ ἂν κουφότερον συσκευασώμεθα καὶ εὐ- 
τελέστερον, τοσούτῳ ἥδιον τὰς ἐπιούσας ἡμέρας ἀριστήσο- 

φἀμέν τε καὶ δειπνήσομεν καὶ καθευδήσομεν. νῦν δ᾽, ἔφη, 
πορευώμεθα ὧδε: πρῶτον μὲν ἄγε σὺ, Χρυσάντα, τοὺς 
θωρακοφόρους, ἐπεὶ ὁμαλή τε καὶ πλατεῖα ἡ ὁδὸς ἐστι, 
τοὺς ταξιάρχους ἔχων ἐν μετώπῳ πάντας" ὴ δὲ τάξις 
ἑκάστη ἐφ᾽ ἑνὸς ἴτω" ἀθρόοι γὰρ ὄντες καὶ τάχιστα καὶ 

8η ἀσφαλέστατα πορευοίμεθ᾽ ἄν. τούτου δ᾽ ἕνεκα, ἔφη, κε- 
λεύω τοὺς θωρακοφόρους ἡγεῖσθαι ὅτι τοῦτο βαρύτατόν 
ἐστι τοῦ στρατεύματος" τοῦ δὲ βαρυτάτου ἡγουμένου 
ἀνάγκη ῥᾳδίως ἕπεσθαι πάντα τὰ θᾶττον ἰόντα ὅταν δὲ 
τὸ τάχιστον ἡγῆται ἐν νυκτὶ, οὐδέν ἐστι θαυμαστὸν καὶ 
διασπᾶσθαι τὰ στρατεύματα' τὸ γὰρ προταχθὲν ἀποδι- 

48 δράσκει. ἐπὶ δὲ τούτοις, ἔφη, ᾿Αρτάβαζος τοὺς Περσῶν 
πελταστὰς καὶ τοξότας ἀγέτω: ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Ανδαμύας ὁ 

μετὰ τούτων ἐπιτηδειο- ἀὐν στὴν χρήμασι Δ.. ργ. καταλείπωμεν 1). 
τέρους 35. τἄλλα Α. ργ. τἄλλα οοττ. ἵπποις] σὺν ἵπποις α. 
ΝΡ ΝΟΥ: ΓΛΌΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. συσκευαζώμεθα 1). δ᾽ ἂν] γὰρ Α. 
τόσῳ 10. ἥδιον ρμοϑβί ἡμέρας 1). 46. δ᾽ οτα:.Α. δὲ Ε: νοῦ. πορευ- 
όμεθα Α. οἱ [ογίαϑεθ [). ΡΓ., 4αϊ ὦ ἴῃ ΠΠῈ.,ι Ὁ. ἄγε σὺ] ἄ ἄγε Α.. Δα] σὺ 
5... 686, τη., σὺ ἄγε Ὁ). ὦ χρυσάντα 1}. ἐπεὶ] ὦ ἄγε δὴ ἐπεὶ Ῥ. ἡ 
Ὁπ|. 1). ἑκάστη] ἑ ἑκάστη σοι 1). ἰέτω 10. ἁθρόοι 1). καὶ τάχιστα! 
τάχιστα 1). ἂν πορευοίμεθα 1). 47. κελεύω δηΐα ἡγεῖσθαι 1). τὰ 
θᾶττον ἰόντα] τὰ ἐλάσσονα 1).(α. τηρ- ΥΤ. ἡγῆται] ἢται Ἰῃ 110. α. διεσπᾶ- 
σθαι Δ.α. τὸ γὰρ προταχθὲν] τοιγὰρ ἀποσπασθέντα 1). τὰ γὰρ ἀποσπα- 
σθέντα α. τηρ. Τ΄. 48. τούτοις] τούτῳ 10)., 864 ὦ ἴῃ 11ξ., αὐ Ρν.. τοῦτο ΨΕ] 
τούτου ζιιῖϊδβε νἱάραίπιτ. [π᾿ Ο΄. ροβί τούτοις οἱ ἀρεάβηξῥα ογαβα ν᾽ ἀθηΥ ΘΟΠῚ- 

τηδΐδ, 418]6 ροϑύ ἔφη Ἰηβουτιῖ ΘΟΥΤ. ἀρταβάτας 1). Περσῶν] βασιλεῖς 
Δα αι 1). ἀνδραμύας 1). 

35. ἵπποις) 516 ἰηΐτα 6. 4; 20, 6β6: ΧΟΠΟΡΠΟΠΊΙΙ. 
Ὡς οὐ δεῖ ποτε ἐλάττονι τινὶ μορίῳ ἰέ- 47. βαρύτατον) βραδύτατον ΑὨΔ}). 7. 
ναι, ὅπου ἂν δέη. ΘΟῊΝ, ἘΡΕ 

εὐτελέστερον] ἨΙΟΠΙΔη. 2, 11, 1: 
ὋὉ Σεβῆρος μηδένα διδοὺς καιρὸν ἀνα- 
βολῆς συσκευάσασθαι αὐτοὺς ὡς ἔνι 
μάλιστα εὐτελέστατα ἐκέλευσε. 

36. ἁθρόοι, τπὖ 1)., ρτοροϊριπηΐ ρ,δπη- 
ΤηΔΙ1Ο], πος ἀπθιατη, ε1 Ρ]αΐο οἱ 1)6- 
τη ΒΘ 68, ΠαΟσι ΠῚ ΠΥ] 516 ΞξΡΡ6, 
ἁθρόος 50ΥἸρΒουιιηΐ Οὐ1ΠῈ ΒΡ [τι ἈΒΡΘΓΟ, 
δα πἄθη τρίαιιθ Γοβυ ΘΠ 6586 

38. πελταστὰς] ῬοΥΒΑΓατα Πϊ Ρε]- 
ἰαβίθο οἱ ΒΔ ρΊ [871] ἸΠΊΘΥΙΠῚ ΟἸΙΠῚ 5110- 
ΡΙθιηθηΐο δχθγοιϊαθ ΔΥΟΘβϑ δᾶνο- 
Ὠογδηΐ. ΄, 5, 5» 2. (ΟΘΙΘΙῚ ΘΠΙπὶι Ἰπῖα 
απίρα ὁμοτίμων ΔΥΤηἃ Δοοορογδηΐ, γθοΐβ 
τηοποηΐο Δ εἰβκῖο. ΞΟΗΝ, 

᾿Ανδαμύας 1 ΠΌΓΠηξΟ ἢτιῖς ΒΙτη11685 βιιηΐ 
᾿Ἐξαμύας, Λατταμύας, ἀθ6 αυϊθιι5 αἸχὶ 
Δα ΤΠ 65. δίθρῃ. 



ΠΡ ΟΠ φΟ δ 

Μῆδος τὸ Μήδων πεζόν" ἐπὶ δὲ τούτοις "Ἔμβας τὸ ᾿Αρ- 
μενίων πεζόν" ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Αρτούχας Ὑρκανίους" ἐπὶ δὲ 
τούτοις Θαμβράδας τὸ Σακῶν πεζόν᾽ ἐπὶ δὲ τούτοις Δα- 

39 τάμας Καδουσίους. ἀγόντων δὲ καὶ οὗτοι πάντες ἐν μετώπῳ 
μὲν τοὺς ταξιάρχους ἔ ἔχοντες, δεξιοὺς δὲ τοὺς πελταστὰς, 
ἀριστεροὺς δὲ τοὺς τοξότας τοῦ ἑαυτῶν πλαισίου" οὕτω 

4ο γὰρ πορευόμενοι καὶ εὐχρηστότεροι γίγνονται. ἐπὶ δὲ τού- 
τοῖς οἱ σκευοφόροι, ἔφη; πάντων ἑπέσθων' οἱ δὲ ἄρχοντες 
αὐτῶν ἐπιμελέσθων ἃ ὅπως ̓συνεσκευασμένοι τε ὦσι πάντα 
πρὶν καθεύδειν καὶ πρὼ σὺν τοῖς σκεύεσι παρῶσιν εἰς τὴν 

41 τεταγμένην χώραν καὶ ὅπως κοσμίως ἔπωνται. ἐπὶ δὲ τοῖς 
σκευοφόροις, ἔφη, τοὺς Πέρσας ἱ ἱππέας Μαδάτας ὁ Πέρσης 
ἀγέτω, ἐχων; “καὶ οὗτος τοὺς ἑκατοντάρχους τῶν ἱππέων ἐν 
μετώπῳ᾽ ὁ δ᾽ ἑκατόνταρχος τὴν τάξιν ἀγέτω εἰς ἕνα, 

42 ὥσπερ οἱ πέζαρχοι. ἐπὶ τούτοις Ῥαμβάκας ὁ Μῆδος 
ὡσαύτως τοὺς ἑαυτοῦ ἱππέας" ἐπὶ τούτοις σὺ, ὦ Τιγράνη, 
τὸ σεαυτοῦ ἱππικόν καὶ οἱ ἄλλοι δὲ ἵππαρχοι μεθ᾽ ὧν 
ἕκαστοι ἀφίκοντο πρὸς ἡμᾶς. ἐπὶ τούτοις Σάκαι ἄγετε" 

Θεά ἐπὶ δὲ τούτοις ἔμβας τὸ ἀρμενίων πεζικὸν οτη. 
θαμβράδας] θαμβάτας :: δατάμας 

Ψπητηα. 1ΔΡὺῚ δαμάτας. 20. μετώπῳ] τῷ μετώπῳ 0}. τοῦ ἑαυτῶν 
πλαισίου] τοὺς ἑαυτῶν πλαγίους ἈΠ ΟΣ ΘΟΥΕ: τῆ ΤΣ πλεσίου Τ. (ΟΥΤ. τηρ- 
40. ἐπὶ δὲ τού (Ἰη ἤπθ νογβ5) τούτοις ἔφη οἱ σκευοφόροι πάντων 1). ἐπέ- 
σθωσαν εἰ ἐπιμελείσθων Δ.α. ἐπιμελείσθωσαν πάντων ὅπως ἂν ). πάντα 
ὁ Ὁ: καθευδεῖν Α. ΣΌΣ] πρωί. εἰς] πρὸς Ὁ. συντεταγμένην 
Α.α. κοσμίως α. ΠηΡ᾽. Γ΄ 41. μαιδάτας }. ἵππων Α. α. 42. ἐπὶ] 
ἐπὶ δὲ. τούτοις ὁ ῥαμβάκας 10. τοῦτο ἱερσομβάτας Α. τούτω ἱερσομβάτας σ. 
τούτῳ ἱεροσαμβάτας 1... ὁ οἵη. ΑἸα. ἑαυτῶν Α.α. ἐπὶ] ἐπὶ δὲ 10. 

πεζὸν] ΤΑΌΤΙ ἰετ πεζικόν. 
Ἧ. ὑρκανίους] ἀγέτω Δα. ὮὨ. 

σαυτοῦ ;. ἕκαστος ἀφίκετο Ὦ. ὧν] οὗς Α.Ὁ. ρ1., ΡΙῸ οὗ, αὐ ναοί, 
σάκαι] καὶ σοι ροηαῖο βουϊρίτιηι ὮὨ.. οἵ πηρ΄. Τ. σάκαι. 

πεζὸν] ἘοΥΙηδΙὴ πεζικὸς 5Ὲ6 06. ῬΓῸ 
ΔΙίοσα 1] αἴδτη, τὖ ἴῃ ἸοοὶΒ δὰ "168. 
ἴθρ. οἰζαῦ!5, γθοΐθ το]οὶῦ ΓΓΠοΙ85 Ρ. 
69ρ7-9ο. Θυῶ ΧεοπορΠοηΙ,, οὐ]ὰ5 παπᾶ 
ΤᾺΤΟ Φ]ΐθσαη βούναὴῆΐ [[ὈΤῚ ΟἸΠΘ65. 
ΘΧΘπηρίδ 2, 4. 18, γο] Π] πθ η414 [Δ ηΠῈ 
ἘΠῚ ΠΟ 6 Ποιηϊηϊθιιβ αἰοϊζτιγ, αὖ 1, 
3. 15» τοὺς ἀγαθοὺς τὰ πεζικὰ, εἴ 4, 2, 
14: οὐδὲν τῶν πεζικῶν. 

᾿Αρτούχας) ΑΠΔΡΔΒ15 4, 3, 4. ᾿Αρ- 
τούχου τηθη ΠΟ Πθπη [αοϊξ, 56 Ῥγονίη- 
οἴδτη εἾ8 ΠΟῚ ποπηηδί. Βτοαδὶ ΠΡ] 
᾿Αρτόμας ἀαθαης. [γα ϊθθ βαίγα ρα 
᾿Αρτίμαν μαῖγεῦ ΑΠΔ}. 7, 8, 25. ΟΗΝ. 

30. Δατάμας]) ἸτΤΉΠΟΥ ἴῃ Ποο Πο- 
ΤῊ] 6 Βθοοδίτ πη 8...3. 17. 

ἐν μετώπῳ] ϑίηριε σοπίοβ ἴῃ Πὰς 
ἈΘΊΏΪΠΪΒ ἴοΟγ πα πλαίσιον σοηϑίϊἝιιο- 

Ῥαηΐ, τὖ ἴθ δχούεϊ Αὐίαχουχιβ ΔΠδ- 
Ῥᾶ8. 1, 8,9. 5ΟΗΝ. 

εὐχρηστότεροι] ἴϊδυαμη ἀοιηοπβίγαϊ 
Ἰπ  παθε 5: ζᾶ; δὲ δ. φει τας 5ΟΗΝ. 

40. τεταγμένην] ΑΙ. συντεταγμένην. 

5οα συντεταγμένη χώρα ἀἰοϊαν αδ 
Ἰοοο, σαὶ πο ἀπο8β σοηνθηϊῦ; Π]Ὸ 
γΘΙῸ Ἰοοὰβ ἃ ἀπο αβϑισιδίαν. ΒΟῊΝ, 

ὅπως κοσμίως ἕπωνται ΟΥπορ. [Ο, 
δ: ᾿Εγκελεύειν ταῖς κυσὶν ἕνα τὸν ἐμ- 
πειρότατον, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἕπεσθαι κο- 
σμίως ἀπολείποντας ἀπ᾿ ἀλλήλων πολύ. 

42. Ῥααμβάκας) ϑϊμη116 Ποτήθη ἱῬαμ- 
βακία νὶοὶ ἴπαᾶϊ ἂρ Αὐτϊαπυτη 
ΑὨΔ). 6, 21. 12, ἢ} οοηΐονῖ δα ν]ἢ- 
ἀἸσδηάαχη πος ποιηθη, απο ἴῃ Ἵερ- 
σομβάτας Ἀ5Ο1015 ΘΧ τούτοις {6715 ἐξ 
ΠΙΠ1]Ὸ Ῥ ΓΟ 1115 τατια τὺ 8}} ΠΥ]. 
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ἔσχατοι δὲ, ὥσπερ ἦλθον, Καδούσιοι ἰόντων" ᾿Αλκεύνα, 
σὺ δὲ ὁ ἄγων αὐτοὺς ἐπιμέλου τὸ νῦν εἶναι πάντων τῶν 
ὄπισθεν καὶ μηδένα ἔα ὕστερον τῶν σῶν ἱππέων γίγνεσθαι. 

43 ἐπιμέλεσθε δὲ τοῦ σιωπῇ πορεύεσθαι οἵ τε ἄρχοντες καὶ 
πάντες δὲ οἱ σωφρονοῦντες" διὰ γὰρ τῶν ὦτων ἐν τῇ 
νυκτὶ ἀνάγκη μᾶλλον ἢ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἕκαστα καὶ 
αἰσθάνεσθαι καὶ πράττεσθαι" καὶ τὸ ταραχθῆναι δὲ ἐν τῇ 
νυκτὶ πολὺ μεῖζόν ἐστι πρᾶγμα ἢ ἐν τῇ ἡμέρᾳ καὶ δυσκα- 
ταστατώτερον' οὗ ἕνεκα ἥ τε σιωπὴ ἀσκητέα καὶ ἡ τάξις 
φυλακτέα. τὰς δὲ νυκτερινὰς φυλακὰς, ὅταν μέλλητε 
νυκτὸς ἀναστήσεσθαι, χρὴ ὡς βραχυτάτας καὶ πλείστας 
ποιεῖσθαι, ὡς μηδένα. ἡ ἐν τῇ φυλακῇ ἀγρυπνία πολλὴ 

οὖσα λυμαίνηται ἐ ἐν τῇ πορείᾳ: ἡνίκα δ᾽ ἂν ὧρα ἢ πορεύ- 
εσθαι, σημανεῖ τῷ κέρατι. ὑμεῖς δ᾽ ἔχοντες ἃ δεῖ ἕκαστοι 
πάρεστε εἰς τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ὁδον᾽ ὁ δ᾽ ὁρμώμενος ἀεὶ 
τῷ κατ᾽ οὐρὰν παρεγγυάτω ἕπεσθαι. 

Ν σ 3 ὰ 

Ἔκ τούτου δὴ ῴχοντο ἐπὶ τὰς σκηνὰς καὶ ἅμα ἀπιόντες [17] 

ἰόντων᾽ ἀλκεύνα)] ἀγόντων στράτευμα Α.(., ἢϊς τησ΄. τ. Δαρη8 ἀλκεύνα, Ρο- 
5100 ΒΌΡΟΙ πος ὦ. ἀγόντων στράτευμα ἀλκεύνα 1,. 

ἔα οἵη. 1). 
“ 

οἵ τε οτη. . 
προΐστασθαι Α.(ἃ. πράδ σθαι (51ο) 1). πράσσεσθαι Μ. 

τῶν ΟἸΏ. Ά.6., 

δὲ οὔ. ἃ. 

ἐπιμελοῦ 1).α. 
ἐπιμελεῖσθαι 1). 
νεσθαι 1). 
ΑΕ. οοττ, τηρ. Τὶ 
οὗ εἵνεκα 10. 
ἐξαναστήσεσθαι 1}. 
ὡς πλείστας (Ρ". πλήστας) 
μαίνειν 45. βαβυλῶνος 1). 
σθω Ὁ.6. 5.ν.γτ. 

τῇ ὕ15 οτη. Ὁ. 
διαφυλακτέα 1. 

᾿Αλκεύνα 1 ΝοΙηθη ἴῃ στράτευμα 
ΘΟΥΤ ΡΟ ἴθοϊββθ νἹἀθίπν τπῦ ἰόντων 
τη αἰαγϑί" ᾿η ἀγόντων, οἱ] τὸ Δαα]ΓτΠΠῚ 
ἴῃ ἀπο Θ., Ππ.}]}18. δἰιοζογ αι] ΠΌΤῸ, 
αὰο ΠΙΠ110 ἀρίπιβ πὸ ΠΠ]π4 ἀγόντων, 
Βθαιιθηΐθ τηοχ ὁ ἄγων αὐτούς. Ἀθοίο 
δα δηϊτηδάνους Ζοαηϊιβ, δαἀαϊίητιθ 
«πο15 Δα βιουτη Πουηθη ΒΟ] τη Ο- 
ΤῊ ΪΓ] ν6] ΡΓΟΡΙου 8. 46, 47 ΠΟῚ ῬΟΒΒ6, 
1)6 ργοη. σὺ δὲ ροδὺ νοσαίν απ) Ποία 
ῬοΥΒΟΙΩΙ αἰβρυϊαίϊο δα ἔπγ. ΟΥ. 614. 

43. σιωπῇ) Ηος ποιηϊπθ Ἰαιιαΐαν 
86168 ατοοσιιη. (Οὐὐηξ. ΑὐτΊδηὶ "Γδοΐ, 
Ρι 72. ΦΒΌΝ: 

πράττεσθαι) ϑ'ιιβρθοοῖο [ἀ Πα τη οΟΥ- 
γΘΟΙΟΤΊΒ ΘΟΥη τη θηἴο πράσσεσθαι (μοί 8 
πράττεσθαι) [πογτιηΐ 4 προεπίστα- 
σθαι 50 5 {πο ΘΗ, 

χρὴ] αἰεὶ χρὴ 10. ἀεὶ δηΐα χρὴ 844. ἃ 
ἡ] καὶ ἡ 10. 

46. δὴ] οὖν 10. 

ὁ οἵη. 1). ἐπιμελλοῦ Α. 
43. ἐπιμελεῖσθε Δ.Ε. 

καὶ αἰσθάνεσθαι] αἰσθά- 
πραχθῆναι 

οὗ ἕνεκα] οὕνεκα Α.(α. οὗ 85.ν.τ. Ὁ, 
44. φυλακὰς] ἔφη φυλακὰς 1). 

εν τς ἴον ΠΔΡΡΡΕΝ 
λυμανεῖται ΕἸ: ση- 

παρεγγυάτω ᾿Αλβ ϑρςν ΠΆΧΟΣ ἐπέ- 
ἀπόντες ΑΓ. γε. 

.44: σημανεῖ) 816 8. 52, ἐσήμηνε τῷ 
κέρατι. [Π06]]Π166 ὁ ὁ σαλπικτής. 5ΟΗΝ. 

45. τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνα ὁδόν͵] ἈΑΠπδ. 
6, 4,24: Κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπην ὁδόν. 
ΗΙς φαοαὰρ ἀρίθυοσοβ Κάλπης. δα 
Πυδη 18 Π| ΟΠ]580 ὁδὸν φσΘΗΙΠνΆΠΗ 
Ροηϊῦ Χβϑη., υὖ Βργα 5, 2, 37. ἄγε 
ἡμᾶς εὐθὺ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος, δὶ 
ὨᾺ}11ι5 Παοὶ οϑί Βαβυλῶνα, οἱ Ημβι. 
ὅτ. 7.1, 28: ᾽Απῇει τὴν ἐπὶ Σπάρτης, 
«ααϊῖο ᾿διΏΘη δοσυβαῦναιη Ὠαθθί 2, 4, 
19: Τὴν ἐπὶ τὰ φρούρια ὁδόν" Ἴ, 2,1: 
Τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ. 

παρεγγυάτω) ῬϑΙ]Θη πὴ ἱΠΡΘΓΔίΤΓ, 
Π6. ΠΉ}]1{68. ΘΟ]]ΟΠ 118. Ἰηἀπ]ρθαηΐῦ ΡῸΡ 
ποοίοιῃ δία ἰζὰ [οτίο αἸβίγα μα παν ἃ 
86; 4ποα (Δ}1 οσανοίαν παρεγγυήματι. 
5ΟΗΝ, 
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διελέγοντο πρὸς ἀλλήλους ὡς μνημονικῶς ὁ Κῦρος ὁπό- 
47 σοις συνέγαττε πᾶσιν ὀνομάζων ἐνετέλλετο. ὁ δὲ Κῦρος 

ἐπιμελείᾳ τοῦτο ἐποίει: πάνυ γὰρ αὐτῷ ἐδόκει θαυμαστὸν 
εἶναι εἰ οἱ μὲν βάναυσοι ἴσασι τῆς ἑαυτοῦ τέχνης ἕκαστος 
τῶν “ἐργαλείων τὰ ὀνόματα, καὶ ὁ ἰατρὸς δὲ οἶδε καὶ τῶν 
ὀργάνων καὶ τῶν φαρμάκων οἷς χρῆται πάντων. τὰ ὀνό- 
ματα, ὁ δὲ στρατηγὸς οὕτως ἠλίθιος ἔσοιτο ὥστε οὐκ 
εἴσοιτο τῶν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ἡγεμόνων τὰ ὀνόματα, οἷς ἀνάγκη 
ἐστὶν αὐτῷ ὀργάνοις χρῆσθαι καὶ ὅταν καταλαβεῖν τι βου- 
ληται καὶ ὅταν φυλάξαι καὶ ὅταν θαρρῦναι καὶ ὅταν φο- 
βῆσαι:" καὶ τιμῆσαι δὲ ὁπότε τινὰ βούλοιτο, πρέπον αὐτῷ 

48 ἐδόκει εἶναι ὀνομαστὶ προσαγορεύειν. ἐδόκουν δ᾽ αὐτῷ οἱ 
γιγνώσκεσθαι δοκοῦντες ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος καὶ τοῦ καλόν 
τι ποιοῦντες ὁρᾶσθαι μᾶλλον ὀρέγεσθαι καὶ τοῦ αἰσχρόν τι 

49 ποιεῖν μᾶλλον προθυμεῖσθαι ἀπέχεσθαι. ἠλίθιον δὲ καὶ 
τοῦτ᾽ ἐδόκει εἶναι αὐτῷ τὸ ὁπότε τι βούλοιτο πραχθῆναι, 

[18] 

ὁπόσοις---47. κῦρος οἵη. Δ.(. τηρ΄. Υ. πᾶσιν ἨδΙη6οΥ- 
47. γὰρ] δὲ 10. θαυμαστὸν ἐδόκει 1). αὐτοῦ 10. 

ἑαυτῶν (α. 5. ν.Υ. τῶν] τῶν ἑαυτοῦ Α. οἱ ΡΠ ΟΥΙ8 ποίδη8 ἑαυτοῦ α. εἴσε- 
ται ἢ. αὑτῷ 10). ἑαυτὸν (. 5.ν.γτ. αὐτῷ ] αὐτοῖς Α. σ: προκαταλαβεῖν ρ.α. 
βόγγο, φυλάξειν Α.α. θρασῦναι 1). καὶ πρὸς τὸ τιμῆσαι δὲ ὁπότε 
1).(Λ. σοΥν. γ. καὶ ὅταν τιμῆσαι δέ ποτε Α.α. ΡΥ. (ὐοΥτοχὶῦ οῃποιάδγαβ. 
πρέπον] τὸ πρέπον Α.α. ἐϊδοκεῖ 1). ρΥ., οἰγου ἤθχύτη ΒῈΡΟΥ υ ἀ6]Θνὶῦ ΘΟΥΥ., 
δἴ ἸΘΠΘΠῚ ΒΈΡΕΙ ε ΓΘ] Π 6 η5 αἸίογατη ροβυῖΐ Βαρδῦυ. ὀνόματι Ἀ.(. ρΡΓ. 
48. ποιοῦντος ). μᾶλλον ὀρέγεσθαι οἵη. Ὁ. ποιεῖν) ποιοῦντος 1). 
49. τοῦτο αὐτῷ ἐδόκει εἶναι 1). -τι βούλοιτο Μ. ὅτι βούλοιτο Α.(. βούλοιτό 
τι Ὁ. πραχθῆναι αὐτῷ, προστάττειν 1). 

μνημονικὸς Ὁ. 
ἤπ8, [ΔΡ1] πῶς. 

46. 
(ὐὑδιηουαυῖαβ νευαηΐ δὲ φᾶς οὐ αἴὶ- 
χιυδιι5 6886, οοηδίϊἐμοημαιιηι. ὥὥδτβ οἵ 
ΒΘΟΌΘΏΒ ἐνετέλλετο ΟΟΡ Τί ΜΘ] 6] 8- 
αἀθπλ 56 η8118 ψΘΓΌτΠ ἴῃ ΡΙΊΟΥΘ Τη6Π1- 
Ῥῖο ἀδβιάθγαῦ. Ἡ θυ μῖι8β.: Συνέταξεν, 
ἐνετείλατο, παρήγγειλεν. Τάθηι: Συν- 
τάξει, παραγγελεῖ. Ριὸ ογαΐπαγο, Ργω- 
οἴρονο, ἡηϑβέϊξιογ δῦ ἴῃ πὰς ΟΥΥῚ α18- 
ΟἸΡ]Ιη8 ἄπορα 8115 1ἴπ 1οο15 Ἰππούαπῃ 
ΡΥ ΘΌ]8 ὅπως ν6] ἸηΠηἶνο βθαπθηΐθ. 
ΤἸιοσὰβ ἴῃ ἈΠΑΡ ΔΙ Ἵ. Ὁ» 35: Συντί- 
θεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσε- 

σθαι, ΌΪ 4111 οοαά. συντάττεται, ἢπς 
ΠΟῚ ΡΟ ηθῦ. 1λίνουβα δῦ Θῃπ νΘΓΌΙ 
ΠΟΐϊΟ, ααᾶ τ ΒΘΟΌΙΟΥ ἀἰθηγτγὴ δούαβ ἴτ8- 
ααθηίαν!. ιιρογαδῦ υἱ]ππὶ ἴῃ 118, 
δ νΌ]ρῸ βϑθαπαηΐθ, πῶς ὀνομάζων 
ἐνετέλλετο, Ὁ] πτῶς ἱπτθδΐ βοα θ τ δτη 
οὐ νϑυθοστιτὴ βίγαοίπταιη. (πάτα 1ι- 
θθη8 δάβοϊν: οοπ)θούασαση Η εἰ οτῆϊ 
πᾶσιν. ΟΗΝ, 

ὁπόσοις συνέταττε ἴ, 6 1η0]. οἱ Ἵ7. ἐπιμελείᾳ] [δἰπθ δἐμαϊο 51 
αἸοιίαγν. 5ΟΗΝ, 

ἑαυτῷ] ϑδιρτα 2,1, 22: Τῶν ὑφ᾽ αὖ- 
τῷ ἀρχόντων. (ὐοπῇ. ΒΌΡΓΑ 1, 5. 3» 
Ἰηῖτα 6, 2, 11. 5ΟῊΗΝ. 6 δοουδ. 
οοηΐ. ΝΥ γίζοηῦ. δα Επππμαρ. Ρ. 185. 

ἡγεμόνων) πο ᾿ἸΠ’Ο] ΠΡ Πα} ἜΥΤΆΒ86 
4] ΘΧ οο ἰοοο τϑίμ]θσιηῦ Ογτιιπ ἰ6- 
Ὠτ]556. ΟΠ] Ϊ ΠΩ ΒΌΟΡ ΠΩ Τη}]}Ἰα1 ΠΟ- 
τηἶηδ, Ρ]η5 Ν. Η. 7, 24, ϑοΠΠῈ5 
6. 7. Θυϊηοῦ δ π5 [ηδ᾽. 11, 2 ΘΧΟΓ.» 
οὐ γ΄ ϊοσιιβ Μᾶχ. 8,7. Οοπῇ. Μυχζοίὶ 
ΒΡ ΕΠΟΝ: 

καταλαβεῖν) Ν'. ἀῃηποῖ. δα ΑΠΔ}. 2, 

4, 30. 
ὀνομαστὶ) ϑοηξθπαμη οχ ἤοπι. ἢ]. 

Μ, 68, οὐ ΟἸσθύοηῖβ Οταῦ. ρτὸ Μὰα- 
ΤΥ ηΔ (6. 546. Π]υβίχαπῦ νὰ αοοῖϊ. 
5ΟΌΗΝ. 106 ἔγθααθη!! τη ᾿ΙΥ8. ν 110 
ὀνόματι Ρ10 ὀνομαστὶ ν. δα δίερῃ. ν. 
᾽Ονομαστί. (Οὐὐπί, ἁπΐοτη ὅν 685. Ρ. 18 
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-“ ’, “ 3 ] 2, χ ,ὔ 

οὕτω προστάττειν ὥσπερ ἐν οἴκῳ ἔνιοι δεσπόται προστατ- 
Ἄ “ἡ Ἅ 1.5 ἜΣ ἘΞ ΝΥ , τ “ Ἂ 
δοτουσιν, ἴτω τις ἐφ ὕδωρ, ΞΞξυλα τις σχισατω" οὕτω γὰρ 

7 » “ᾷ ΄- ’ ϑνχν οἰ “ 

ταττομένων εἰς ἀλλήλους τε ὁρᾶν πάντες ἐδόκουν αὐτῷ καὶ 
5 Ν ͵ τ Ψ , 5 

οὐδεὶς περαίνειν τὸ προσταχθὲν καὶ πάντες ἐν αἰτίᾳ εἶναι 
Ν » Ν ἣν » ἢ “7 3 ᾿ ", “ 

καὶ οὐδεὶς τῇ αἰτίᾳ οὔτε αἰσχύνεσθαι οὔτε φοβεῖσθαι 
« ( ἣν ν Ν ψ ΄- ᾽ ,ὕ ΕΣ Ἀ ΄ι ᾿ 

ὁμοίως διὰ τὸ σὺν πολλοῖς αἰτίαν ἔχειν; διὰ ταῦτα δὴ 
᾿ ΄ Ἁ Α ἔξ 

πάντας ὠνόμαζεν αὐτὸς ὅτῳ τι προστάττοι. 
ω Ἁ Χ ῇ " . 

Καὶ Κῦρος μεν δὴ περὶ τούτων οὕτως ἐγίγνωσκεν. οἱ δὲ 
στρατιῶται. τότε μὲν δειπνήσαντες καὶ φυλακὰς καταστη- 
σάμενοι καὶ συσκευασάμενοι πάντα ἃ ἔδει ἐκοιμήθησαν. 

οτἡνίκα δ᾽ ἦν ἐν μέσῳ νυκτῶν, ἐσήμηνε τῷ κέρατι. Κῦρος 
» Ἀ ΄“- ΄σ΄ ἴω ΄ ΄-“ 

δ εἰπὼν τῷ Χρυσάντᾳ ὅτι ἐπὶ τῇ ὁδῷ ὑπομενοῖ ἐν τῷ 
πρόσθεν τοῦ στρατεύματος ἐξήει λαβὼν τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 
ὑπηρέτας" βραχεῖ δὲ χρόνῳ ὕστερον “Χρυσάντας παρὴν 

53 ἄγων τοὺς θωρακοφόρους. τούτῳ μὲν ὁ Κῦρος δοὺς ἡγε- 
μόνας τῆς ὁδοῦ πορεύεσθαι ἐκέλευεν ἡσύχως" οὐ γάρ πω 
» « σ΄ » Ψ Ἁ ἣν Ε] 

ἐν ὁδῷ πάντες ἦσαν᾽ αὐτὸς δὲ ἑστηκὼς ἐν τῇ ὁδῷ τὸν μὲν 
΄ ,ὔ “ἃ Ἅ 

προσιόντα προυπέμπετο ἐν τάξει, ἐπὶ δὲ τὸν ὑστερίζοντα 

5 

ὥσπερ] ὥσπερ καὶ 1). πρ. δεσπόται 1). Ηϊο (σημείωσ γεβοοίῃτη ν]ἀ θαι) 
αι οἰκονομικόν τι ἃ. τηρ. ΒΟ. προσταττομένων 1). ὍΘΥΙ: τε οἴη. ᾽. 
.“ Ε] ΄ » , Ὺ “ » 

ἅπαντες 10. ἐδόκουν] τε ΕΎΨΕΙΝ Α.«α. αὐτὸς πάντος ὦν, 9. ὅτῳ τὸ 
ὁπότε Α.α. πράττοι 1). 51. οὕτω περὶ τούτων 1). μέσων 
ἐσήμαινε 1). ἐσήμεινε [ογΐα556 ἃ. ργ. “ 601 η ἴῃ 110. 
ἐξήει δὲ Α.α. ἐξείη Ὁ. γε. αὐτὸν Α.}}. 
ὑπομενοῖ] ἑπόμενοι Ἀ. (411 ἐπ.) α. ρμγτ. 

ἘΠ, εἰπὼν---ἐξήει] εἶπε--- 
ὁδῷ] ἕῳ Δ. . ΟΟΥ̓Τ. Τηρ'. Τ΄. 

ἐπιμένοι 1).(ἃ. οοττ. ὑπομένοι ΘΠ ηθΙ- 
ἄδτ8. ἐν] δὴ ἐν Ὁ πρόσθε Α. βραχὺ Α.(. σοΥΥ. 8. ν. Γ΄. 
παρῆν Χχρ. ;. ἔχων Ὁ. 58. μὲν] μὲν οὖν 1). δοὺς] δοὺς τοὺς 1). 
ἐκέλευσεν ἥσυχον 1)., 4] Δα ἕ ἕως ἄγγελος ἔλθοι, αἰ (α. τησ. τ. .. ἕως ἄγ- 
γελος ἔλθη. οὐ---ἢἦσαν] ὅτι πάντες ἐν ὁδῷ 10. τῇ ὁδῳ] τῷ αὐτῷ 1}. 

δΟο. ταττομένων Υ. δ 4. 2 2, 17. 

εν ννς Νοῆ Ππαῃίτιμη 81 516 αὖ 
Ογήὺθ ἰδοιεραῦ ἀρογθίμσ, δῖνθ, αἵ 
Ἡοιπάογῆϊβ, πο ροῦπθ. (αἱ ἔτε- 
Παρὴ5. οϑῦ ἔουμη οὐχ ὁμοΐως ναὶ] 
οὐκέθ᾽ ὁμοίως, οὐκέθ᾽ ὁμῶς, τιϑῖ1ι5 ἀρ 
ΟἸΠ68. 

πάντας---ὅτῳ) Υ. κα ΑΠΔ5. 6, 2,15, 
ΕΙ στ; ὡς αν. ἘἸ]οὔα σε να δι ϑνΩΣ 

ἤβισηπί, δα ὡς β θα 
51. μέσῳ] Ἐογτπάμη ΟἸ 6 Π4Ἱ γοίοσί 

Ζθαηλι18 δα νἹ]ρῚ]α 5. ποσοῦ ΓΔ 8, 1 188 
ΠΟΧ αἸν1] βο]ογοῖ, ηαθ πρώτη νὺξ 
586 06 ἀἸϊεσαίαγ. 5ΟΗΝ, 

52. ἐπὶ τῇ ὁδῷ] ἐπὶ τῇ ἕῳ, ἡαποα ε6δ 
Ἰῃ τ ΠΟΥ τι8, εἰς τὴν ἕω ΒΟΥ ΘΠ τι πὴ 
Ῥαΐαντ ΟΠ ποιά θσιιβ, απὸ ἸΘηἶτι8 ἔογοῖ 
ἐπὶ τὴν ἕω, τι ἀριιᾷ 'ΓΠονα. 2, 84. 

, 

ΠΣ 

ὑπομένοι] ἴῃ οο44. βεογρίαγα ἑπο- 
μένοι ἈρΏΟΒΟΘΒ νου υη ὑπομένοι, ασποά 
ΒοΙ τη ἤπιος Ἰοοο οομηνοηϊθί, ποὴ νὰ ]- 
σαΐατη ἐπιμένοι, αἰ ᾿ἰῃ Αῃδἢ. 4. 3, 15. 
οὗ Βιργα 2, 4.290. ΞΟΗΝ. ϑδβα δι- 
{ΠΓῸ ΟΡτιβ, ΄ιοα οϑὺ ἀρὰ Π)οπιβίῃ. 
Ρ. 1220, 15 ΝΙΒῚ τυ ΠυΘΌΝθ 
[Οὐὰ Ρῥγερϑίαῦ [ὉΥΠὰ ὑπομενοίη, αἱ 
ἐροίη οϑῦ 3.1, 14, οἴ (6 ᾿γϑοβθη αἰχὶ 
δα 1, 6, 2Ζ. Θιο δαάαϊύαμη ἴῃ ΠΟΗ- 
Π1|}}}5 δὴ τοίογεθας Ηγβοῃρ. Αππηοί. 
οὔ. Ρ. 99.- 

52. ἡσύχως) Ποπΐο σγαάπ, αὐ ἀ6- 
Ἰῃηοηϑίγαί αποα Βοα αν; 5. 54,» θᾶττον 
ἄγε. 5ΟΗΝ. Οοπΐ, δ. 55- 

προυπέμπετο (ἰτη  [οθαΐ οἱ ργορτοαὶ 
προπέμπειν οϑβί ἀεατπιοογο. 

516 6δ' Αηδῦ. 7.,.2. 14. ΒΌΠΥ. 

ἐ [19] 



ΠΡ Ὺ- ΟΡ, ΤῊ: 4269 

δαἔπεμπε καλῶν. ἐπεὶ δὲ πάντες ἐν ὁδῷ ἦσαν, πρὺς μὲν [20] 
Χρυσάνταν ἷ ἱππέας ἔπεμψεν ἐ ἐροῦντας ὅτι ἐν ὁδῷ ἤδη πάν- 

55τες" ἄγε οὖν ἤδη θᾶττον. αὐτὸς δὲ παρελαύνων τὸν ἵππον 
εἰς τὸ πρόσθεν ἥσυχος κατεθεᾶτο τὰς τάξεις" καὶ οὗς μὲν 
ἴδοι εὐτάκτως καὶ σιωπῇ ἰόντας, προσελαύνων αὐτοῖς τίνες 
τε εἶεν ἠρώτα καὶ ἐπεὶ πύθοιτο ἐπήνει" εἰ δέ τινας θορυ- 
βουμένους αἴσθοιτο, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύ- 
ναι τὴν ταραχὴν ἐπειρᾶτο. 
Ἔν μόνον παραλέλειπται τῆς ἐν νυκτὶ ἐπιμελείας αὐτοῦ, 

ὅτι πρὸ παντὸς τοῦ στρατεύματος πεζοὺς εὐζώνους οὐ 
πολλοὺς προύπεμπεν, ἐφορωμένους ὑπὸ Χρυσάντα καὶ 
ἐφορῶντας αὐτὸν, ὡς ὠτακουστοῦντες καὶ εἴ πως ἄλλως 
δύναιντο αἰσθάνεσθαι σημαίνοιεν τῷ Χρυσάντᾳ ὅ τι καιρὸς 
δοκοίη εἶναι: ἄρχων δὲ καὶ ἐπὶ τούτοις ἢν ὃς καὶ τούτους 
ἐκόσμει, καὶ τὸ μὲν ἄξιον λόγου ἐσήμαινε, τὸ δὲ μὴ οὐκ 

57 ἠνώχλει λέγων. “τὴν μὲν δὴ νύκτα οὕτως ἐπορεύοντο" 
ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τοὺς μὲν Καδουσίων ἱππέας, ὅτι [25] 
αὐτῶν καὶ οἱ πεζοὶ ἐπορεύοντο ἔσχατοι, παρὰ τούτοις 
κατέλιπεν, ὡς μηδ᾽ οὗτοι ψιλοὶ ἱππέων ἴοιεν" τοὺς δ᾽ ἀἄλ- 
λους εἰς τὸ πρόσθεν παρελαύνειν ἐκέλευσεν, ὅτι καὶ οἱ πο- 
λέμιοι ἐν τῷ πρόσθεν ἦσαν, ὅπως εἴ τί που ἐναντιοῖτο 

56 [21] 

54. ἤδη] ἦσαν Ὁ. ἤδη οτη. 1). 85. Ὄντας 1). ῬΓ. αὐτοῖς] 
αὐτοὺς 5.1). σοτγ. οἵ τινες εἶεν Ὁ. ἠρώτα] ἤρετο Α.Ε. αἰ- 
σθάνοιτο 1)., 4] ρΡΓ. ἐσθ. τὸν 1).1.. ταραχὴν] ἀρχὴν 10. 
56. μόνον] οὐ δΔαα. 5.ν. τ. Ὁ. παραλείπεται Ἀ:-|0. δοῖτ. ἃ. στρα- 
τοπέδου 1). προέπεμπεν 10. ἐφορωμένους καὶ ἐφορῶντας ΡΟ] τχ 
ὍΣ ΒΕ. ἐφορῶντες Α.(ἃ. ΟΟΥΓ. 8. ν.Υ. ὑπακουστοῦντες Α.(., 4ὰ 

- Ἂ ᾿ ’ 

α 8. Ψ.Υ.. οὐ ὠτακουστοῦντες Τηρ΄. Υ.. 564 α 5.Γ. δύναντα!: 1}. αἰσθα- 
ο ᾽ὔ Ἂ» 

νεσθαί τι 1Ὁ. δι πὶ} εἰ 8: ε Αἷν ππε δι. ὅτε την 8]. Τρ. 1. τούτοις] τούτων 
Ὁ ΑΝ ΝΥ Ἤν ΠΑ ᾿ εἷς }. τὸ ἄξιον μὲν 10. ἐνώχλει Δ. εἰ ἐπορεύετο 4). 

᾿ . κ᾿ ν ὅς . Α . ὩΣ ᾿ 
τοὺς μὲν] τὸ μὲν Α. τῶν μὲν ἃ. τοὺς μὲν τῶν Ὁ. ἔσχατοι ἐπορεύοντο 9. 
κατέλειπεν Ὁ. εἶεν ἴ). ἐκέλευεν α. εἴτε Α.α. ἐναν- 
τιοῖτο] ἐναντίον Ὁ). 

ἄγε! Αἀ τϑοΐδιῃ οὐδ! μη βιι 100 ἴῃ ΘΧρ]οσδη δ νἱᾶ τιϑιι8 6586 ΠΌη Ρο- 
ὑγδηϑιῦ ἃ ΟὈΠαὰα ΧΟΠορῃομ, αὖ ἴὰ- ἰεναῖ. Τὰ πρόσω ἐφορᾶν αἸἹοιιηΐΓ 
οἷα ΠΑΙΎδίΟΠθῖὴ σταϊογοη. ΒΟΉΝ, 

56. παραλέλειπται) ῬτδοΓΘΥ ΙΓ ΒΒΊ ΠῚ 
5156 Ποῃ δχροβιίπιῃ. 5ΟΌΗΝ, 

ἐφορῶντας 1 ἰἰραα!ῦ (ὑδιηθγα 8 : 
αιιο5 δροοίαγεί (ἠγυδαηέαβ, χιυΐφιιθ ἤμηο 
υἱοϊδϑῖηι. ἴπι ποοίρ, θὕϊδτη ἃ ᾿πηᾶ Ρ]6 μὰ 
1Ππϑίταΐα, πο δἄθο ἰομρὸ ροίογαηΐ ἃ}} 
ΔΡΤΩΪΠΏΘ ῬΓΟσθάθγθ βρθοι]αίογεϑ, 8] 
ΒΡΘΟύΑΥΘ. τιϑατι8. οὕ τθϑρισοσα ἀθθορθαπὶ 
ΟΠ γβαηΐδῃη ; δἄβοηιιθ τηᾶρτι8 ΘΟΓΙΙΠῚ 

Βρθου]αΐογοβ 6, 2, 5, 8664 6, 2, 27. 7α- 
ΠΡΏΓΕΙ τη} 1168 ἐφορᾶν τοὺς καθ᾽ αὐτοὺς, 
.ὰ οδϑῦ οῦβθυνδρθ, δὔσιιθ τηρθάϊτο σπο- 
ΠΉΪΉτΙ8 ΟΥἸΏ65. ἀοβογαηῦ απΐ ρεοςθηΐ, 
τα 5] ΠΑ ΙΟΠθιη οὐϊατῃ ἢϊς ἰ6- 
ΠΘηδΠ θηβδθο. δ ττη ὠτακ. ᾿ηΐγα 
ὃ, 2, 1ο, ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν. 
5ΟΌΗΝ, 

57. εἴ τι] Ῥγερϑίαι [ογίαββα εἴ τέ τι, 
πῦ τηΐτα, αὺϊ ρα άθχῃ γαγιθίαβ. 
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αὐτῷ, ἀπαντῴη ἔχων τὴν ἰσχὺν ἐν τάξει καὶ μάχοιτο, εἴ τέ 
οδ8τί που φεῦγον ὀφθείη, ὡς ἐξ ἑτοιμοτάτου διώκοι. ἦσαν δὲ 

αὐτῷ ἀεὶ τεταγμένοι οὖς τε διώκειν δέοι καὶ οὗς παρ αὐτῷ 
τὸ μένειν" πᾶσαν. δὲ τὴν τάξιν λυθῆναι οὐδέποτε εἴα. Κῦρος 

μὲν δὴ οὕτως ἦγε τὸ στράτευμα: οὐ μέντοι αὐτός γε μ'ᾷ 
χώρᾳ ἐχρῆτο, ἀλλ᾽ ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνων ἐφεώρα τε 

αἱ ἐπεμέλετο, εἴ του δέοιντο. οἱ μὲν δὴ ἀμφὶ Κῦρον 
οὕτως ἐπορεύοντο. 

ΚΕΦ. Δ. 
5 οὗ ΄- “4 ε “- ΄- “- ᾽ “ 

Ἐκ δὲ τοῦ Γαδάτου ἱππικοῦ τῶν δυνατῶν τις ἀνδρῶν 
» δὲν Χ 7 Ν κι» ᾿ 7 

ἐπεὶ ἑώρα αὐτὸν ἀφεστηκότα ἀπὸ τοῦ Ασσυρίου, ἐνόμισεν, 
ΕἾ - ΄ Ν Ἂ κ᾿ κ "Ψ 

εἴ τι οὗτος πάθοι, αὐτὸς ἂν λαβεῖν παρὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου 
͵ὕὔ ἐγ ,ὔ Χ 7] Ν ΄ο ΄ι 

πάντα τὰ Τ ̓ αδάτου οὕτω δὴ πέμπει τινὰ τῶν ἑαυτοῦ 
΄- Ν Ν Ε 7 , ᾿ ,ὔ 

πιστῶν πρὸς τὸν Ασσύριον καὶ κελεύει τὸν ἰοντα, εἰ κα- 
΄ "7 ᾽ κ ΄, , ᾿ ἦν, ͵ ΄ 

τάλαβοι δὴ ἐν τῇ Ἰαδάτου χώρᾳ τὸ Ασσύριον στρά- 
“ἢ “ » 7 Ὡ » ΄ ΄- 

τευμα, λέγειν τῷ ᾿Ασσυρίῳ ὅτι εἰ βούλοιτο ἐνεδρεῦσαι, 
7 ΟΝ 4 Ν Χ “ ΄“-“ ᾿ ’ὔὕ 

5 λάβοι ἂν ͵αδάταν καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. δηλοῦν δὲ ἐνετέλ- 
“ 53 « Ψ , ν κ᾿ “- δ 

λετο ὅσην τε εἶχεν ὁ Τ'᾿αδάτας δύναμιν καὶ ὅτι Κῦρος οὐ 
7 σ΄ Χ Ν 7 τᾷ ,’ὕ 

συνείπετο αὐτῷ καὶ τὴν ὁδὸν ἐδήλωσεν ἡ προσιέναι 
’, ’, Ἁ - «ς ΄“- Ε ἤ ͵ 

μέλλοι. προσεπέστειλε δὲ τοῖς αὑτοῦ οἰκέταις, ὡς πιστεὺ- 
ΒΕ 5 φ 

ἔχων ἐν τῇ 
Ἅ , 

τὰ ἐνοντα" 
΄ 

ἀποκτείνας 

. ἣν Ν ΄- Ὰ » ΄ ἀπ τν 

οἰτο μᾶλλον, καὶ τὸ τειχος Ὁ ἐτυγχᾶνεν αὑτὸς 
7 4 ἴω «,) 7 

Γαδάτου χώρᾳ παραδοῦναι τῷ ᾿Ασσυρίῳ καὶ 
ἐ ἐ ἐ 

σ Ἀ ἃ, πον ἃς » » Χ 4 

ἥξειν δὲ καὶ αὐτὸς ἔφασκεν, εἰ μὲν δύναιτο, 

ὑφ᾽ αὑτῷ ἔγων ἐν τάξει τὴν ἰσχὺν μάχοιτο 1). 
ὅπως (1. διώκοιεν 1). .58. δὲ οἴη. Α. 
δέοι διωγμοῦ «α΄. 1). ἑαυτῷ 1}. αὑτῷ α. 
50. ἄλλοτε] ἄλλο τὰ ἃ. ἀλλαχῇ] ἄλλῃ μάχη Ὁ. 

τι οτη. ἃ.Ο. μι. ὡς] 
αἰεὶ Δ). τεταγμένοι] εἰ 

λυθῆναι] χ 8.ν. τ. ἃ. 
ἀφεώρα ἃ. [ΔΡ0τὶ ἐπεμελεῖτο. 

δέοιτο Α. Ι. γαδάτου Ἰὼ. γαδάτα Α.1). δυναστῶν (. ἐνό- 
μισεν---ἀσσυρίου (ἃ. τηρ-. Υ. εἴ τι ὅτι εἴ τι Ὦ.(Ὁ, ἂν οπη. }). τὰ 
γαδάτου 1). τἀγαθὰ Α. τὰ ἀγαθὰ (., 564 γαδάτα 5. ν. γ᾿. “καταλάβῃ σ. 
γαδάτου Ε.. γαδάτα Ἀ.9.10. λάβοι ἂν) λαβεῖν Α.α. με. λαβεῖν ἂν (ἃ. σΟΥΤ. Γ. 
γαδάτην καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς σὺν αὐτῷ 1). 2. δύναμιν ὁ γαδάτης 1). 
συνέποιτο 1).(α. 8. ν.Υ. ἣἧ μέλλοι προσιέναι ἐδ. Ὁ. προαπέστειλεν δὲ καὶ 
τοῖς 1). αὑτοῦ] αὐτοῦ Α.(ἁ. ἑαυτοῦ 10. γαδάτα 1). δοῦναι 1). 
ἔφη 10. 

5ο. ἄλλῃ ροίϊιι8 ΄φιᾶ ἀλλαχῇ Χε- 
πορΡῃοηΐθαι αἴσοσθ Ρἰασ θτι5. αἀἸοαπὶ δα 
γ.4,7. Ηὶς 10. λαχῇ ΒΌΡΘΓ λῃ τηοηβίγαῦ. 

τ. Ταδάτου] Ηδης ρθη] ΓΟΥΤΠΔΠη 
1η 1118 Ππϑ]]οΥθιι8, τὖῦ απίθᾶ 1ῃ Γὼ- 
βρύας, ταοάο βουναίαπη τοὺ ΠΟΗ, 
σσηβύδο  ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ 6556 Τοβαπι01]- 

ἀπ ρογβιιδᾶθέ χαοα βοαυαν πάντα 
τὰ Γαδάτα, τ{0] Β6ΧΙ65 α, 8] 418 ἴοτίδ 
αποᾶ εβὲ 5, 2, 9; τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀπο- 
στὰν ἴῃ ᾿ἰδάρτη ΠΠὈΥ15. απ] τηοᾶο Θχἢϊ- 
Ὀαογαηΐῦ τὸ Γαδάτα χωρίον, ΘΕ ΡΠΟΠΪ8Ο 
σταίϊα ᾿γοο α] 1886 ρμαϊοῦ ΧΟΠορμοηΐθτη. 
ΟΥ̓ Π65 1ῃ οὐ σΟΠΒΘηἰηΐ 5, 3, 223. 



έν, ΟΑΡΧΕΥ, 241] 

Ψ 3 δὴ Χ ς δ παν ἢ ᾿ Ὗ Ν » ΄ 

Γαδάταν, εἰ δὲ μὴ, ὡς συν τῷ Ασσυρίῳ το λοίπον ἐσο- 
᾽ Ν ΑΚ Τὰ ὁ αι. ΄- ς 5 ῇ φ ὃ Ν 5 

4 μενος. ἐπεὶ δὲ ὁ ἐπὶ ταῦτα ταχθεὶς ἐλαύνων ὡς δυνατὸν ἢν [2] 
΄ » - Χ Ἂ 3 ΄ ΣΉ 2 ϑε γ 8 

τάχιστα ἀφικνεῖται πρὸς τὸν ᾿Ασσυριον καὶ ἐδήλωσεν ἐφ 
εἶ ’ ΄- ͵ 7 5 "ν ᾿ Ν 

ἃ ἥκοι, ἀκούσας ἐκεῖνος τὸ τε χωρίον εὐθὺς παρέλαβε καὶ 
πολλὴν ἵππον ἔχων καὶ ἅρματα ἐνήδρευεν ἐν κώμαις 

4ἀθρόαις. ὁ δὲ Γαδάτας ὡς ἐγγὺς ἦν τούτων τῶν κωμῶν, 
πέμπει τινὰς προδιερευνησομένους. ὁ δὲ ᾿Ασσύριος ὡς 

΄ ἈΝ Ἂ, ΄ Ἵ 

ἔγνω προσιόντας τοὺς διερευνητὰς, φεύγειν κελεύει ἄρματα 
5» ΄ , Ἃ ͵ ἈΠ δ, 5 " ς δὴ 

ἐξαναστάντα δύο ἢ τρία καὶ ἵππους ὀλίγους ἤδη, ὡς Ν᾿ 
φοβηθέντας καὶ ὀλίγους ὄντας. οἱ δὲ προδιερευνηταὶ ὡς 
εἶδον ταῦτα, αὐτοί τε ἐδίωκον καὶ τῷ Γαδάτᾳ κατέσειον" 
καὶ ὃς ἐξαπατηθεὶς διώκει ἀνὰ κράτος. οἱ δὲ ᾿Ασσύριοι, ὡς 

5... 7 ε 7 5 μα - ΄’ ΓΊῚ) 5 ἴω ὦν ὦ 

ἐδόκει ἁλώσιμος εἶναι ὁ Γαδάτας, ἀνίστανται ἐκ τῆς ἐνέ- 
Ν ε Χ 5 Ν ΄ ὁ ἢ" “ “ὟΝ ") 

5δρας. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Γαδάταν ἰδόντες ὡσπερ εἰκὸς ἐφευ- 
᾿ ζυ 4 ἈΝ 5 “ 

γον, οἱ δ᾽ αὖ ὥσπερ εἰκὸς ἐδίωκον. καὶ ἐν τούτῳ ὁ ἐπιβου- 
΄ι ἢ Ἃ » Ν ᾽ Ἁ ΄σι 

λεύων τῷ Τ᾿αδάτᾳ παίει αὐτὸν, καὶ καιρίας μὲν πληγῆς 
(Ξ τὰν 7’, ν ΡΝ Ε Ν 5 Ν 7 

ἁμαρτάνει, τύπτει δὲ αὐτὸν εἰς τὸν ὦμον καὶ τιτρώσκει. 
᾿ σι νά ἃ σ΄. Ζ » Ψ 

ποιήσας δὲ τοῦτο ἐξίσταται, ἔως σὺν τοῖς διώκουσιν ἐγέ- 
ϑ Ἂς δ. 5 Ξ Ν 3 ξ - Ν Ἂ ΄- 9 7 

νετο ἐπεὶ δ᾽ ἐγνώσθη ὃς ἢν, ὁμοῦ δὴ σὺν τοῖς ᾿Ασσυρίοις 
΄ Ν “ δ ΄- “- 7 

προθύμως ἐκτείνων τὸν ἵππον σὺν τῷ βασιλεῖ ἐδίωκεν. 
» ΄“ δ. . ’ὔ Ἁ “ Ὡ ΄ Ά ΒΩ 

δἐνταῦθα δὴ ἡλίσκοντο μὲν δῆλον ὅτι οἱ βραδυτάτους ἐχον- 
Ἄ δ ΧΝ σι ,ὔ 3, Ἁ “ 7 

τες τοὺς ἵππους ὑπὸ τῶν ταχίστων᾽ ἤδη δὲ μάλα πάντες 
, κ κ --  --- - 7 ε ἢ 

πιεζόμενοι διὰ τὸ κατατετρῦσθαι ὑπὸ τῆς πορείας οἱ τοῦ 

[3] 

γαδάτην 1). σὺν] ἐν 1). 8. παραλαμβάνοι 1). πολὺν ἃ. ΡΥ. 
ἐνήδρυεν Ὁ. ΡΥ. ἁθρόαις Ὁ). 4. γαδάτης 10. προερευν. 1). ὡς 
δὲ ἔ ἔγνω ὁ ἁ. προσιόντας Ὁ: αι] ΡΓ. ἰόντας οἴ ροβῦ πρ 8]18Π| 11 {6 γα π| αυδτη ο. 
διερευνήσοντας 1). ὡς δὴ] ἡδέως δὴ Α. ἡδέως δὲ (ἁ., ρα Ποῦ 5 ποΐδη8 ἡδέ εἴ ἡ 
8... ὕπαε 8661] ἤδη ρμοϑί ὀλίγους. προδιελευνηταὶ Α. προερευνη- 
ταὶ 1). ν5.ν-.τ. α. γαδάτῃ 10. ἀνακράτος 1)... γαδάτης 1)., εαἱϊ Δα. 
εὐθέως, ααοα οτὴ. Α. α. ΓηΡ΄. Υ. 5. γαδάτην 1). ἔφευγον, οἱ δ᾽ αὖ 
ὡς (ϑς Μ. απ 06 116) εἰκὸς οτη. Α. α. πηρ΄. Υ. γαδάτῃ 1). πληγῆς] ἢ ῆς ἴῃ Π0. 
οἱ "88. α. ἕως---διώκουσιν ἐγένετο] ̓ ὡς-- διώκουσι γένοιτο ἢ). ὃς] ὡς Α(α. 
ὮΝ; ΘΟΕ. ΒΟΥ. σὺν τοῖς ἀσσυρίοις]) ὁ ἀσσύριος 1). 6. μὲν οτη. ὃ). 
ἵππους ἔχοντες 10. ἤδη] ἦσαν 1)... τηρ. τ. πιεζούμενοι Δ. κατατάτ- 
τεσθαι Α.(.. ΡΥ. κατατετρύσθαι 6. 5.ν. ᾿ 1.Μ. κατατετρῶσθαι 1). οἱ οι. ἢ). 

5. πθηόαιο] ΚΝ. δα 5.5. 356: 8. 6, 17. 
Βαβι. δα Θά. Α, 27. 

5. ὁμοῦ δὴ] Δῆδ0. 1, το, 8 : Ομοῦ δὴ 
πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. 5.4.,25. 

6. κατατετρῦσθαι] π᾿ Ξοτ!ρίυτα κα- 
τατάττεσθαι Ἰαΐετα νἹαθίυ κατατετά- 
σθαι. ΒΟῊΝ. [ἃ απ ῥτορίιι5 δἰ 
ΒΟΥ γο5. ΟΡΕΤΠΟΓΆΤΩ, νϑυιιτὴ νἹ ἀοὗτιν, 

πὖ σΟΥΤΘΟίΟΥ ΠῚ σΟὨ͵Θοίγεθ. 81η0 κατα- 
τετρῦσθαι γε], αὐ Ὁ, Ῥ. Θ., κατατε- 
τρύχθαι. ΝΟΥΡΙ 816 μοβιτϊ θχθπιρ] 8 
δα 68. ἐΒΕΡΉΚΟΙ οἰὔαι15. δά άθγ Ἰσοΐ 
Ὅιοη. ΟἾγγβ. Θὲ. ΟΝ 1. δὲ 271: 
Κατατεινόμεθα μοῦ στρατοπέδῳ τὰ 

ἐπιτήδεια συνάγοντες. 30, γοὶ. ΤΙ, Ρ. 551: 

Κατατείνεσθαι καὶ στρεηλούιθαν, 

Η 
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Γαδάτου ἱππεῖς καθορῶσι τὸν ἱῦρον προσιόντα σὺν τῷ 
στρατεύματι" δοκεῖν δὲ χρὴ ἀσμένους καὶ ὥσπερ εἰς λιμένα 

"ἐκ χειμῶνος προσφέρεσθαι αὐτούς. ὁ δὲ Κῦρος τὸ μὲν [4] 
πρῶτον ἐθαύμασεν" ὡς δ᾽ ἔγνω τὸ πρᾶγμα, ἕως πάν- 
τες ἐναντίοι ἤλαυνον, ἐναντίος καὶ αὐτὸς ἐν τάξει ἢ ἢγε τὴν 
στρατιάν" ὡς δὲ γνόντες οἱ πολέμιοι τὸ ὃν ἐτράπησαν εἰς. 
φυγὴν, ἐνταῦθα ὁ Κῦρος διώκειν ἐκέλευσε τοὺς πρὸς τοῦτο 
τεταγμένους, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς ἄλλοις εἵπετο ὡς ᾧετο 

ὃ συμφέρειν. ἐνταῦθα δὴ καὶ ἅρματα ἡλίσκετο, ἐ ἔνια μὲν καὶ 
ἐκπιπτόντων τῶν ἡνιόχων, τῶν μὲν ἐν τῇ ἀναστροφῇ, τῶν 
δὲ καὶ ἄλλως, ἔνια δὲ καὶ περιτεμνόμενα ὑπὸ τῶν ἱππέων 
ἡλίσκετο. καὶ ἀποκτείνουσι δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν 

ὁ παίσαντα Γαδάταν. τῶν μέντοι πεζῶν ᾿Ασσυρίων, οἱ 
ἔτυχον. τὸ [Ἂαδάτου χωρίον -πολιορκοῦντες, οἱ μὲν εἰς 
τὸ τεῖχος κατέφυγον τὸ ἀπὸ Γαδάτου ἀποστὰν, οἱ δὲ 
φθάσαντες εἰς πόλιν τινὰ τοῦ ᾿Ασσυρίου μεγάλην, ἔνθα 
καὶ αὐτὸς σὺν τοῖς ἵπποις καὶ τοῖς ἅρμασι κατέφυγεν 
ὁ ̓ Ασσύριος. 

Κῦρος μὲν δὴ διαπραξάμενος ταῦτα ἐπαναχωρεῖ εἰς τὴν [5] 
Γαδάτου χώραν" καὶ προστάξας οἷς ἔδει ἀμφὶ τὰ αἰχμά- 

τ 

γαδάτου ἃ. γαδάτα Δ.0.α. ἱππῇς 1). ΡΥ. τὸν] δὲ τὸν .(. 8. ν. Γ΄, 
δὲ] δὴ Ὁ. χρὴ ἀσμένους καὶ 1). χρησαμένους καὶ ἡδέως Α.Ο. ΡΥ. χρὴ ἀσμέ- 
γους καὶ ἡδέως (ἃ. 60. Τ. ἐς Δα. λιμένας ". ἐκ οαῃ. Α.α. 
Τ' ἕως Ν. ὡς ΑΟΟ. ἔστε 6. 5.ν.1. ἔστε μὲν Ὠ. ἀντίοι εἴ ἀντίος καὶ αὐτὸς 
ἦγεν ἐν τάξει 1). 

ἐκέλευσε διώκειν 1Ὁ. 

σκοντο Α.α. 
ἈΝ Ψ ,ὔ » 

ἀποκτείνουσι δὲ] ἀποκτείνουσιν 1). 
γαδάτα Ἀ.1}. α. 
ΠΑΡᾶΒ. κατέφευγον ἈΑ.α. 
τοῖς ἵπποις 1}. 

ἀσμένους] Ηος τοοορίο ΡΓῸ ἀσμένως, 
αποα οϑῦ ἴῃ ΠΟΠΉ1118 εὐ ΠΙΡΤΑΤῚΪ ἔδυ 
ῬΓῸ αὐ]θοῦνο ΒαρΡροξαοσιηΐ, ἀοΙο μαι 
αἰιχὶ ἡδέως, πιὸ ἀσμένως ἸΠ ΘΥΡΓΘίΔΠ ΠΥ 
στδιητηδίϊοὶ, αὖ Π Θβυοϊα8. Καὶ δκ- 
161, ααοα οὕ ᾿ρϑιιηλ ΔὈ]1οΙθπ ππὴ ξοτοῦ, 
81 ἀδοββοῦ 1)., βουνδηπαχτη ν]βΊ1η. 

Σ ες “ΘΠ Ἔν οδν ἢ» 2.18: 
ἀντίος δα 6, 2,12. 

ἐτράποντο] ᾿ῷρτορίατη ΘΟ ΟΠ ΘΠ ΡΤῸ 
ἐτράπησαν 46065 ΑἸϊοτῆηο, Να]}]ὰ 
Ῥαρηα οὑπὶ ΟΥτὶ δχογοῖσαι ᾿υεθοθϑϑιί, 

[)6 

ἐτράπησαν] στράποντο, ἐδινν 
εἵπετο σὺν τοῖς ἄλλοις Ὁ. 

καὶ ἐν π.---τῶν μὲν οἴὰ. Δ.(. τηρ΄. ΓΤ. 

οἱ μὲν] οἱ πλεῖστοι αὐτῶν οἱ μὲν Ὠ. 
γαδάτα 1). 

κατέφυγεν 1). κατέφευγεν Δ.(. 
ἴθγο α ἔδοϊββθ νιἀοῦασ οοτγ. (., ἀοσρηῦα ΠΟῊ τηϊἰαΐο. 

ὁ] δὴ ὁ 10. οτα. α. 
8. ἔνθα 1). ἡλί- 

τῶν ἡν.] τῶν οπῃ. 1). 
9. γαδάτου Ἐ. 

κατέφυγον Ὡ. Ζο- 
τοῦ ὁπ. Δ. τῶν τὰ ἅρμασι καὶ 

1ΙΟ. ἐπανεχώρει 1). εχ 8]- 
γαδάτα ). οἷς ἔδει οτῃ. 9). 

γαδάτην 1}. 

Π6Ο ν]ΟΙΙ σοεβουηΐ, 564 βροπίθ 888 
[πρᾶπ σορογαηῦ. [ἃ αϑύ ΒιΠΊΡΙΘΧ 
ἐτράποντο ΑΠΌ 88. 5» 4, 24. οἷ φυγῇ 
ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο 4, 8,19. ΞΟΗΝ, 
Τραπῆναι εἰς φυγὴν 515 ΤυΥοορὮΓ. 4063, 
οἱ Ηδγοάϊδῃ. 1, 12, 1. 

ὃ. ἡλίσκετο] Ῥ]ΌΓΆ]Θ. οατὴ Πθαίγο 
σοηἠαηοίατῃ ΠΙΡΓΔΤΙΟσ ἄτη, τὶ 16 οοΓία 
ΒΘ] 6 Π8. ἈΓΡῚΠΕ 5] ΠρῚ]ΔΓ 18, οα]ρὰ 1|1ὰ- 
{ἀπ} ποίαν! ρῥγοθῖ. δα ΑΠαθαβιη Ρ. ΧΙ]. 

9. φθάσαντες} [π|6]]ρα κατέφυγον. 
5ΟΗΝ. 
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λωτα 8 ἔχειν, εὐθὺς ἐ ἐπορεύετο, ὡς ἐπισκέψαιτο τὸν Γαδάταν 
πῶς ἔχοι ἐκ τοῦ τραύματος. πορευομένῳ δὲ αὐτῷ ὁ Γαδά- 
τας ἐπιδεδεμένος ἤδη. τὸ τραῦμα ἀπαντᾷ. ἰδὼν δὲ' αὐτὸν ὁ 
Κῦρος ἥσθη τε καὶ εἶπεν, ᾿Εγὼ δὲ πρὸς σὲ ἦἠα ἐπισκεψόμε- 

Ψ 32) Ἵ, ε  ᾿ ὃ ́ Ν Ά ΧΝ 

τι νὸς ὅπως ἔχεις. ᾿Εγὼ δέ γ᾽ ἐφη ὁ Τ͵αδάτας, ναὶ μὰ τοὺς [6] 
7] ΄σ 

θεοὺς σὲ ἐπαναθεασόμενος ῆα ὁποῖός τίς ποτε φαίνει ἰδεῖν 
ὁ τοιαύτην ψυχὴν ἔχων᾽ ὅστις οὔτ᾽ οἶδα ἔγωγε ὅ τι νῦν 
ἐμοῦ δεόμενος οὔτε μὴν ὑποσχόμενός γέ μοι ταῦτα πράξειν 
οὔτ᾽ εὖ πεπονθὼς ὑπ᾽ ἐμοῦ εἴς γε τὸ ἰδιον οὐδ᾽ ὁτιοῦν, ἀλλ᾽ 
ὅτι τοὺς φίλους ἔδοξά σοί Τὶ ὀνῆσαι, οὕτω μοι προθύμως 
ἐβοήθησας ὡς νῦν τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἴχομαι, τὸ δ᾽ ἐπὶ σοὶ 

12 σέσωσμαι. οὐ μὰ τοὺς θεοὺς, εἰ ἣν οἷος ἔφυν ἐξ ἁ ἀρχῆς καὶ 
ἐπαιδοποιησάμην, οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην παῖδα τοιοῦτον 
περὶ ἐμέ ἐπεὶ ἄλλους τε οἶδα παῖδας καὶ τοῦτον τὸν νῦν 
» ΄ὕ , Ν 2 Ὑ ΧΝ ε - ΄, 
Ασσυρίων βασιλέα πολὺ πλείω ἤδη τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 

᾿ σι ΄“- Ν ΄- 

125 ἀνιάσαντα ἢ σὲ δύναται ἀνιᾶν. καὶ ὁ Κῦρος πρὸς ταῦτα [7] 
ἘΣ “᾿ 5 ΄ 5 Χ - Ν - δος ὩΝ, 
εἶπεν ὧδε' Ὦ Γαδάτα, ἢ πολὺ μεῖζον παρεὶς θαῦμα ἐμὲ 

΄σι , ἊΝ ἴω 35 Σ ς Α 

νῦν θαυμάζεις. Καὶ τί δὴ τοῦτ᾽ ἔστιν; ἔφη ὁ Γαδάτας. 
Ψ “ ἃ ,. “- 5 7 ἊΝ Χ 

Οτι τοσοῦτοι μέν, ἐφη, []ερσῶν ἐσπούδασαν περὶ σε, 
“ Ἂ ἥ “ἢ Ἄν δ ,ὔ ’, Υ̓ « 

τοσοῦτοι δὲ Μήδων, τοσοῦτοι δὲ “Ὑρκανίων, πάντες δὲ οἱ 
, - ς 

᾿φ4παρόντες ᾿Αρμενίων καὶ Σακῶν καὶ Καδουσίων. καὶ ὃ 
᾿ ΄ 5 53 σ᾿ Β᾽ 2 7 “ 

Γαδάτας ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ, ἔφη, καὶ τούτοις πόλλ᾽ 
Ν “- ε - σ΄ - , 

ἀγαθὰ δοῖεν οἱ θεοὶ, καὶ πλεῖστα τῷ αἰτίῳ τοῦ καὶ τούτους 

ἐπισκέψοιτο Δ. ἃ. γαδάτην Ὁ). ὅπως ἔχει 1). ἔχει ἈΓ. οἴϊαπη α.., αὐ 
νἱαεθίατ, 4] οὐ ἴῃ 188. οὖ 110. τραύματος] στρατεύματος ). ΡΓ. ἤδη ὁ γα- 
δάτης ἐπ. τὸ τρ. ἀπήντα }. ὁ κῦρος αὐτὸν Ὁ. πρὸς σὲ (ἔφη 86 ἃ. τηρ’. 
68. τη.) ἐπισκ. πῶς ἔχοις ἐπορευόμην :. ἦα) ἢ ἤϊα Δ.α. 11. ἐγὼ δὲ 
εἶπεν ὁ γαδάτης Ὁ. ἤα] ἤϊτα Α.}).. ὁποῖός τις ποτε] ὃ ὅστις ΔΑΙα. [“0γ] 
φαίνῃ. ἔγωγε ὅ τι νῦν] ἐγὼ ὅτι Ὁ). οὔτ᾽ εὖ] οὔτε μὴν εὖ. Ὁ. σοι ἔδο- 
ξά τι ὀνῆσαι] ὠνῆσαι Α.ἃ. ργ.. αὖ νά δίαγ. οὕτως Α.Ὁ. τὸ μὲν--- 
σέσωσμαι οἰϊαῦ Ῥυϊδοίδηῃ. νΟ]. 2, Ῥ. 265, Θιη θη ἀπ α8 6χ οοἄ. Μοῃδο. 8ρ. 
ΘΡΘΏΡΈΙ. δα υγοῃ. Ρ' 632. ἐπ᾽ ἐμοὶ] ἐν ἐμοὶ 10. 12. θεοὺς] ὦ ὦ νι. 
δαα, Ὁ οἷος οἷς Ὁ. οὐκ οἶδα εἰ ̓ ἐκτησάμην παῖδα ποτ᾽ ἂν Ὁ). 
ΟΙΏ. δ᾽ τὸν νῦν] νῦν τὸν ΑΕ. ἀσσύριον (α. σΟΥΥ. 8.γ. ἤδη] δὴ Ὁ. 
αὐτοῦ Ὁ. δύναται] νῦν δα. Ὠ). δύνανται α. Ραποίο τροι ν. δύναμιν, 5.ν. 
ΘΔ. τη. ται, [,. 12. περσῶν ἔφη ὃ). ἀρμενίων ἴῃ 11. 1). 14. γα- 
δάτης Ὁ. ἐπηύξατο Ῥ. ἐπεύξατο Α.}).α. 

12. οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην Π6 
Ῥαυθο]α ἂν Ῥοβὶία δηΐθ εἰ, αθΠ} 
νοῦθο, αποα τορὶὺ εἰ, οϑϑεῦ ροβίρο- 
Ὠθηάα, ν. ἘΣ] Π18]6]. δα ἔπιν. Μαά. 911. 
Τμορτάτηο ΟΥ̓]Π6 ΒΌΡΓ 1, 6, 4τ: Οὐκ 
οἶδα εἴ τινας λίποις ἂν τῶν ΤΕΤΚΕΤΤΕ οἱ 

410]. Ὀ]ίοΥα8 ὑγδηβροβὶία ΡΑγί οι] 
ΡΙαΐο ΠἼ. Ρ. τύ Β: ᾿Εγὼ γὰρ ἃ μὲν 
χθὲς ἤκουσα οὐκ ἂν οἶδα εἰ δυναίμην 
ἅπαντα ἐν μνήμῃ πάλιν λαβεῖν. 

14. ἐπηύξατο] ὅ1Ὺο εβϑύ 4, 2,12. Υ͂. 
Ρτοθῖ, δὰ ΑΠδὉ. Ρ. χὶ. 

ἮΝ 2 



9414. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ ΙΝΗ͂Τ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

τοιούτους εἶναι. ὅπως μέντοι οὺς ἐπαινεῖς τούτους, ὦ Κῦρε, 
ξενίσωμεν καλῶς, δέχου τάδε ξένια οἷα ἐγὼ δύναμαι. ἅμα 
δὲ προσῆγε πάμπολλα, ὥστε καὶ θύειν τὸν βουλόμενον 
καὶ ξενίζεσθαι πᾶν τὸ στράτευμα ἀξίως τῶν καλῶς πεποι- 
ημένων καὶ καλῶς συμβάντων. 
Ὁ δὲ Καδούσιος ὠπισθοφυλάκει καὶ οὐ μετέσχε τῆς [8] 

διώξεως: βουλόμενος δὲ καὶ αὐτὸς λαμπρόν τι ποιῆσαι, 
τ οὔτε ἀνακοινωσάμενος οὔτε εἰπὼν οὐδὲν Κύρῳ καταθεῖ τὴν 
πρὸς Βαβυλῶνα χώραν. διεσπαρμένοις δὲ τοῖς ἵπποις αὐ- 
τοῦ ἀπιὼν ὁ ̓ Ασσύριος ἐ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ πόλεως, οἵ κατέφυγε, 

συντυγχάνει μάλα συντεταγμένον ἔχων τὸ ἑαυτοῦ στρά- 
τευμα. ὡς δ᾽ ἔγνω μόνους ὄντας τοὺς Καδουσίους, ἐπιτί- 
θεται, καὶ τόν τε ἄρχοντα τῶν Καδουσίων ἀποκτείνει καὶ 

τό ἄλλους πολλοὺς, καὶ ἵππους τινὰς λαμβάνει τῶν Καδου- 

σίων καὶ ἣν ἄγοντες λείαν ἐτύγχανον ἀφαιρεῖται. καὶ ὁ 
μὲν ̓ Ασσύριος διώξας ἄχρι οὗ ἀσφαλὲς ῴετο εἶναι ἀπε- 
τράπετο" οἱ δὲ Καδούσιοι ἐσώζοντο πρὸς τὸ στρατόπεδον 
ἀμφὶ δείλην οἱ πρῶτοι. Κῦρος δὲ ὡς ἤσθετο τὸ γεγονὸς, 
ἀπήντα τε τοῖς Καδουσίοις καὶ ὅντινα ἴδοι τετρωμένον ἀνα-- [9] 

᾿ι7 λαμβάνων τοῦτον μὲν ὡς Γαδάταν ἔπεμπεν, ὅπως θερα- 
πεύοιτο, τοὺς δ᾽ ἄλλους συγκατεσκήνου καὶ ὅπως τἀπιτή- 

ὅπως καὶ ὅπως 1). ξενίσωμεν] καὶ ξενίσωμεν Ε. καλῶς] καὶ ἄλλως 
Α.α. τάδε] τὰ Ὁ). πάμπολλα] πάντα πολλὰ Α.ἃ. ρὑΓΥ. παμπολλὰ ἃ. 
ΟΟΥΤ. πάντα παμπολλὰ ἢ. καλῶς π.] καλῶν π. Α.(α. ΘΟΥΤ. 8. Υ. Γ΄ 15. οὐ- 
δὲν εἰπὼν (. τῷ κύρῳ 10. κατέθει 1). ῬΥ. διεσπαρμένος Ἀ.6. ῬΓ.» οις 
8... Γ. διεσπασμένους 1). ὈΓ., τοῖς ΠΟΥ. οὗ 101] οἱ Ζοπαῖαβ οὗ. Ου 
δὴ τα. 10. μάλα] μάλα δὴ 10. αὐτοῦ 10. τύ. τινὰς δὲ πολλοὺς θ.: 
δέ τινας Μ. ἄχρι Η. ἄχρις Δ.α. μέχρι Ὁ). 17. ἀπήντα τε] ὑ ὑπήντα Ὦ. 
γαδάτην 1). ἀπέπεμπεν 10. θεραπεύσοιτο Α.Ε. ΓΆΡ Υ] τὰ ἐπιτήδεια. 

πάμπολλα] [π{6]]ρ απὖ ξένια ἁαΐ 17. συγκατεσκήνου) ὅ1 συγκατασκη- 
πρόβατα Ψν6] ΜΆ} σΘΠΘΥΒ ΔΠΪΠΊΔ]]Δ. 
ψογατη 46] η46 θύειν αἸΒΕ ΠΟ ΓΙ ἃ ξε- 
νίζεσθαι: ἰίδηιιθ. ΠΟΙ 5014 Ῥθοοσὰ 1η- 
{6]]ΠἸσοηα νἱ θηΐαῦ : ΠΙΒῚ ξενίζεσθαι 
ΘΟ ἤδη 51Π0 Β8ΟΥ ΠἤΟΙΟ βισῃϊῆοαί. δι- 
ΡΙὰ 5, 3. 2: ᾿Εξένισεν ἡμᾶς πολλοῖς 
ἀγαθοῖς ὁ Τωβρύας : τι σοτηπηοα8 ᾿ηἰσ 
1Π|6 Προ πάμπολλα ἀγαθὰ Ἰ]ςθαί. 
5ΟΗΝ. 

15. οὗ] [ὴ6 ᾿Π]αΐο 5θθρ6 οὗ ῥτὸ οἵ ΑἸχ] 
ει 1 68.. ΞΘ θρὶα. ἐν... Οὗ, γῸ]Σ δ..ῳ: 
2250 ἃ. Νέξο ἀοίρησις οὗ Ηἰϑί. τ. 
4.5» δὶ Οἱ ἐν τῷ Ἡραίῳ καταπεφευ- 
γότες, πιο. 4,14, δαΐ ἔνθα 5,9. Υ͂. 
Ἠειηάοτῇ. δα Ρ]αῦ. Ξορῇ. Ρ. 428. 

νοῦν Θδ ΟΠΊΠΘΒ. 51Π}11] ΤΘΟΙΡΟΓΘ ἴῃ ἴδ- 
Ῥογηδοιΐα ν6] ἰθηζουϊα, [ἢ ΨΘΥΘΟΥ Π6 
τη 816 σοηβα]ῦα πηι [ποτὶ Οαγ86 ἹΠΗττηο- 
Τατη : αποῦᾶβὶ νοὶ] ἀἴσοστο Χθη. 85- 
βἰσῃαύαπι οὐ αἸβυυ  θαύτιπλ ὑα ΘΠ Δ ΟᾺ] 15 
Ῥδυβαγιπη σου Δ ΒΙΟΥΊΙΠῚ ΟΧ ἴαρα 
το ἀθια πῇ ΠῸΠΊΘΙΊΙΠῚ ἔ1586, {πη ἀἀ- 
{ἰντὶ8 ΔαἹ ἀοθιῖββα νἹἀθίασ. ὥρα ἴῃ 
τι5τι ῬΓΘΘΡ. σὺν ΠΊΤ.15. ΠΠΡΘΓΑ]18. ἔα] Πϊς 
᾿τασα8. [{ὰ Θη1πΠὶ συνεπεμελεῖτο 65ΐ 
ΡΓῸ ἐπεμελεῖτο, οτιπὶ ΒΘαΙαΑΙΓ συνεπι- 
μελητάς. Ἰ)εϊπῆδ συνεπιπονεῖν δι 1488 
ἴῃ ἐπιπονεῖν τηιτιαῖ. ΘΟῊΝ, [{Π{γὰπ|- 
αὰ6 σὺν 650 πη οἴη αἰϊῖ8. 
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δεια ἕξουσι συνεπεμέλετο, παραλαμβάνων Περσῶν τῶν 

ὁμοτίμων συνεπιμελητάς" ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαθοὶ 
18 ἐπιπονεῖν ἐθέλουσι. καὶ ἀνιώμενος μέντοι ἰσχυρῶς δῆλος 

ἦν, ὡς καὶ τῶν ἄλλων δειπνούντων, ἡνίκα ὧρα ἦν, Κῦρος 

ἔτι σὺν τοῖς ὑπηρέταις καὶ τοῖς ἰατροῖς οὐδένα ἑκὼν ἀτη- 

μέλητον παρέλειπεν, ἀλλ᾽ ἢ αὐτόπτης ἐφεώρα ἢ εἰ μὴ 

αὐτὸς ἐξανύτοι, πέμπων φανερὺς ἡ ἣν τοὺς ̓ θεραπεύσοντας. 

ΚΚαὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ [το] 
κηρύξας συνιέναι τῶν μὲν ἄλλων τοὺς ἄρχοντας, τοὺς δὲ 
Καδουσίους ἃ ἅπαντας, ἔλεξε τοιάδε. 

᾿Ανδρες σύμμαχοι, ἀνθρώπινον τὸ γεγενημένον" τὸ γὰρ 
ἁμαρτάνειν ἀνθρώπους ὄ οντας οὐδὲν, οἶμαι, θαυμαστόν. ἄξιοί 
γε μέντοι ἐσμὲν τοῦ γεγενημένου πράγματος τούτου ἀπο- 
λαῦσαί τι ἀγαθὸν, τὸ μαθεῖν μήποτε διασπᾶν ἀπὸ τοῦ 
ὅλου δύναμιν ἀσθενεστέραν τῆς τῶν πολεμίων δυνάμεως. 

20 καὶ οὐ τοῦτο, ἔφη, λέγω ὡς οὐ δεῖ ποτε καὶ ἐλάττονι ἔτι 
μορίῳ ἰέναι, ὅπου ἂν δέῃ, ἢ νῦν ὁ Καδούσιος ῴχετο᾽ ἀλλ' 
ἐάν τις κοινούμενος ὁρμᾶται τῷ ἱκανῷ βοηθῆσαι, ἔστι μὲν 
ἀπατηθῆναι, ἔστι δὲ τῷ ὑπομένοντι ἐξαπατήσαντι τοὺς 
πολεμίους ἄλλοσε τρέψαι ἀ ἀπὸ τῶν ἐξεληλυθότων, ἔστι δὲ 

ΓΗ 

ἕξουσι] ἔχοιεν Ὦ. 
συνεπιπονεῖν 1) .(. 5.ν.ΓΥ. 
᾿Ανεῖν" Ξενοφῶν" 

ΓΑΡΥῚ συνεττεμελεῖτο. τοῖς τοιούτοις] τοσούτοις 1). 
ἐθέλουσι] καὶ ἀνεῖν ἐθέλουσι 846α. Α.ἃ. δα]άΔ8: 

Ἔν γὰρ τοῖς τοιούτοις οἱ ἀγαθοὶ ἐπιπονεῖν ἐθέλουσι καὶ ἀνεῖν. 
18. μέντοι] αὐτὸς Δ΄. Ὁ). ὡς] ὃς Α.α. ἡνίκα] ἡνίκα ἤδη 10. κατέ- 
λειπεν Α.Οα. ἀφεώρα 0. ἐξανύσοι σα. θεραπεύσοντας «πιη{1η8. θερα- 
πεύοντας Α.}). 10. πάντας [). ξύμμαχοι σ: ἀνθρώπινον) μὲν 
δα. Ὁ. τὸ γ] πάθος ταά. Ὁ... τηρ. ν. οἴομαι Α.α ἄξιον μέντοι γε 
ἡμῖν Ὦ. τούτου πρ. ). 
δεῖ] ἡ 5.ν.τ. α. 
ὁπότ᾽ ἂν 10. ἐάν] ἤν 10. 

ἐπιπονεῖν) ὅδῖς δῦ ἴῃ ἤβρ. [,Δοβἅ. 2, 
5, ἀσιτήσαντας ἐπιπονῆσαι. δύ ἸΔΠΟΥΪ 
Ἰαβίο δ ]Πσογο αἰΐτο, χοᾶ μοβίμ]αγα 
ΠΘΙΊΟ Ροβϑβιύ. [{ογὰτ ἤΙβυ. αν. ό, 1, 
4: Ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι 
πράξωσιν οἱ στρατιῶται. Δ΄εΥ})ᾶ καὶ 
ἀνεῖν, αἴ ᾿πδουηΐ ΠΡ ΑΡτο- 
ΒΟΏ5 Οὐ5. Μίβο. νο]. 5, Ρ. οό, ἴῃ 
καὶ ἄνειν τηυχίαγ] ν ο] αἱΐ, Ξὰ αἋ6 βιρῃϊῇ- 
ΟΠ ΟΠ νοὶ ΠΗ] δχείοανιε. ΜΙΗΙ 
νἹἀθηΐαῦ οχ βϑαπθηθθιι8 οτἵα, ατιδ0 
ὨᾺ]1Ὸ πιοᾶο ἢϊο (ο]θγα! ΡΟ856. ῥτο- 
ὩῸΠΟΙανῚῦ οὐϊατη Ν᾽ ΔΙΟΙςθμαῦ. δα Ηοτο- 
ἀοίιμῃ 7, 2ο. ΞΟΗΝ. 

διασπᾶν) (ὐπί. ΑΠΔΡ. 6, 4, τὸ 

20. οὐ] οὐχὶ Μ. 
εἴτι ἐλλάσσονι (819) 19. 

κινούμενος Ὁ). 

δεῖ ποτε] δήποτε 1}. 
ὅπου ἂν Μ.Ρ. που ἂν Δ... 

ΖΕΌΝ. 
20. ἐλάττονι μορίῳ] Τηΐτα ἀ πν 28. 

Εἴποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύι ἐπλδβκάν τι 
τοπεδεύσαιντο. 5ΟΗΝ. 

ὅπου ἂν δέῃ] Ν. δα 7, 5, 68. 
ἔστι μὲν ἀπατηθῆναι] Ῥοϊεϑί τηΐοτ- 

απ ΔΌΘγγασθ οὖ θχοϊάουθ 8.518, 6] 
Ποβύ! ᾿τπηρυ θη] ᾿ΠΒ] 4ἸΔΥ1 σορ!αθαΐ. 
Αὐ νεῖο, 81 ἰὼ δος ἀουϊῖ, ροΐθϑῇ ᾿διηθῃ 
ΔΌΧΙΠ πὴ ΘΧΘγοϊτα8, 4αὶ τϑιηδηβὶΐ, ΒρΡ6- 
γὕΆγ6. Ηοο οϑῦ: ἔστι δὲ τῷ ὑπομένοντι 
ἐξαπατήσαντι --- παρέχειν. ΒὍ0ΗΝ. 
Οποϊηοᾶο Ποβίθϑθ ὨΠΠΊΘΙῸ ΒΌΡΘΙΟΤΘΒ 
Ροββὶηΐ Ἰασθϑϑὶ θχροηϊ ΗΊΡΡΆΓΟΗ. ο. 8. 
ΖΕΌΝ, 
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327) 7 Ζ ΄“-» “ Ψ 

ἄλλα παρέχοντα πράγματα τοῖς πολεμίοις τοῖς φίλοις 
" Ο ἣν ϑ Ἂδ ͵ 

ἀσφάλειαν παρέχειν: καὶ οὕτω μὲν οὐδ᾽ ὁ χωρὶς ὧν ἀπέ- 
- 5.» Υ͂ “ ᾽ ή « νοΣ. Ν Χ 

σται, ἀλλ᾽ ἐξαρτήσεται τῆς ἰσχύος" ὁ δὲ ἀπεληλυθὼς μὴ 
Ψ ἊΝ ᾽ὕ Υς ὮΝ 

ἀνακοινωσάμενος οὐδὲν διάφορον πάσχει ἢ εἰ μόνος ἐστρα- 
Υ 5 5, ὦ Ν λ ᾿ 5, 3.Ν Ἂ Υ͂ 5 

τεύετο. ἀλλ ἀντὶ μὲν τούτου, ἐφη, ἐὰν θεὸς θελῃ, ἀμυ- 
Υ͂ Ν , 5 5 Ψ ΕΣ 3 ἐπὶ Ν 

νουμεθα τοὺς πολεμίους οὐκ εἰς μακράν. ἀλλ᾽ ἐπειδὰν 
,» 7 »᾿ [2 - ἫΝ ν “- ᾽ 

τάχιστα ἀριστήσητε, ἄξω ὑμᾶς ἔνθα τὸ πρᾶγμα ἐγένετο" 
Ἀ Ν Ψ , ᾽ὔ “ Ἁ ,ὔ 

καὶ ἅμα μὲν θάψομεν τοὺς τελευτήσαντας, ἅμα δὲ δείξο- 
΄σ Ὑ, “ “ 

μεν τοῖς πολεμίοις ἔνθα κρατῆσαι νομίζουσιν ἐνταῦθα 
ὕ πο ν ονν ,ὔ Ἂ Ν ’, Ν ὦ Ἁ 

ἄλλους αὐτῶν κρείττους, ἣν θεὸς θέλῃ: καὶ ὁπὼς γε μηδὲ 
τὸ χωρίον. ἡδέως ὁ ορώσιν ἔνθα κατέκανον ἡμῶν τοὺς συμ- 
μάχους" ἐὰν δὲ μὴ ἀντεπεξίωσι, καύσομεν αὐτῶν τὰς 
κώμας καὶ δηώσομεν τὴν χώραν, ἵνα μὴ ἃ ἡμᾶς ἐποίησαν 
ὁρῶντες εὐφραίνωνται, ἀλλὰ τὰ ἑαυτῶν κακὰ θεώμενοι 

“ ε ΝΝ 3 δ 327 » ω Ἂ - 

22 ἀνιῶνται. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι, ἐφη, ἀριστᾶτε ἰόντες" ὑμεῖς 
ἃ 53 Ψ' “ Ἁ » “ δ ς -“ 

δε, ὦ Καδούσιοι, πρῶτον μὲν ἀπελθόντες ἄρχοντα ὑμῶν 
ΑΝ “ ΧΩ Ἐπ ὧν ΄ “ ε ΄ ᾽ , 

αὐτῶν ἔλεσθε ἧπερ ὑμῖν νόμος, ὅστις ὑμῶν ἐπιμελήσεται 
ἢ σ΄. ΄ι Ν ἀμ" 5, 7 » Ν Ἁ 

σὺν τοῖς θεοῖς καὶ σὺν ἡμῖν, ἣν τι προσδέησθε" ἐπειδὰν δὲ 
νά » ͵ ,ὔ Ν « ἾΑ 

ἐλησθε καὶ ἀριστησητε, πέμψατε πρὸς με τὸν αἱρεθέντα. 

23 οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραξαν᾽ ὁ δὲ Κῦρος ἐπεὶ ἐξήγαγε τὸ [1] 
στράτευμα, κατέστησεν εἰς τάξιν τὸν ἡρημένον ὑπὸ τῶν 

Ἂ 

Καδουσίων καὶ ἐκέλευσε πλησίον αὐτοῦ ἄγειν τὴν τάξιν, 
΄ἷ{ "΄ Ἃ Ψ, » ’ Ἁ 7 

ὅπως, ἐφη, ἂν δυνώμεθα, ἀναθαρρύνωμεν τοὺς ἀνδρας. 
ο Ἅ 5 Υ 9 Ἷ ᾽ Ά Ἁ 

οὕτω δὴ ἐπορεύοντο" καὶ ἐλθόντες ἔθαπτον μὲν τοὺς α- 

2 

οὐδ᾽ ὁ] οὐδὲ Α.Ο. 
.“ “᾿ ΕΣ Ὺ 

ὅπου ἂν εἴη (αὐ. τηρ.. ΥΤ. 
τάχιστα ατῇ. ἢ): 

ἀπελθὼν 1). ἀνακοινωσάμενος] ὅ ὅπου ἂν ἡ ἢ ααά. Ὁ), 
οὐδὲν διάφορον] οὐδέν τι διάφορόν κι {λ, 21. ἢν Ὁ. 

ἄξω] ἔξω (α. οοτν. 5.ν- τ. ὑμᾶς] ὑμᾶς ἐγὼ 1). τοὺς πολε- 
μίους νομίσουσιν ΛΔ. ὰ. ΡΥ. κατέκανον] κατέκαινον 1), ἀπέκτειναν Ἀ.(, 
ἣν 10. ἘΣ ΞΑΘΩΣ Ο. καύσωμεν Α..(. δηῴσωμεν ΔΑ.α. 22. ἦν] ἄν Α.Α. 
προσδεὴ (ἴῃ ἤπθ γϑύβιιβ οὕ ΠΟΥῚ [Π110)ὴ ησθε 1). προσδεήσεσθε σα. εὑ 1. ΡΓ. 
προσδεήσησθε ἴ,. ΠΟΥΤ. ἐπειδὰν---ἀριστήσητε] καὶ ἀριστήσαντες ". ἀριστή- 
σετε ΔΑ.Ὁ. ἐμὲ Ὁ. 28) ἐπειδὴ ΙᾺ κατέστησεν καὶ κατέστησεν 1). 
ἑαυτοῦ 1). ἀναθαρύνωμεν 0. μὲν οἴη. Α.6α. 

51: ὅπως---ὁρῶσιν αἸοία βαηΐ α1881] 
ῬΥΘΘΙΊΪΒΒ0 ποιήσομεν. Νοη τηπ]ῖο 
ΔΙῸ ΑΠαθδ8. 7, 7, 20: Ποτέρως οὖν 

ἘΠῚ ἃ παραγενομένους Βοαπὶ μΡοβὲ 
ὁρῷεν ἃ! δοκοῖεν ἀηΐθ παραγενέσθαι 
ΡΟΗΙ Οροχίπογαί. 

οἴει μᾶλλον ἂν φυβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ 
σωφρονεῖν τὰ πρὸς σὲ, εἰ ὁρῷέν σοι 
τοὺς στρατιώτας ᾿ οὕτω διακειμένους ὡς 
νῦν τε μένοντας ἂν, εἰ σὺ κελεύοις, αὖ- 
θίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους 
τε τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ 
ἀγαθὰ ταχὺ ἄν σοι παραγενέσθαι---: 

22. προσδέησθε] [Ώ{6]]. ἡμῶν. 
22. δειθα τὰ ἐπιτήδεια --- ἔχοντες 

ἀουηοηβίγαηΐ Θανάση, 488 ἀρταπι (ἀἃ- 
ἀαἴτο οἴπποῖη οἱ αἰ] οηθιὴ Ἰηΐθργδτη δἷ- 
αι 1Ποβαπὴ Βουνᾶσο βίπαυ  ΟΥΤαΒ. 
5ΟΗΝ, 
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δουσίους, ἐδήουν δὲ τὴν χώραν. ποιήσαντες δὲ ταῦτα 
ἀπῆλθον τἀπιτήδεια ἐκ τῆς πολεμίας ἔχοντες πάλιν εἰς 
τὴν Γαδάτου. 

3 7 εν Φ ε Ἂ: ὍΛΑ » .ἢ 57 

Ἐννοῆσας δὲ ὅτι οἱ προς αυτον ἀφεστηκοτες οντες [12] 

πλησίον. Βαβυλῶνος κακῶς πείσονται, ἢν μὴ αὐτὸς ἀεὶ 
παρῇ, οὕτως ὅσους τε τῶν πολεμίων ἀφίει, τούτους ἐκέ- 
λεῦὺε λέγειν τῷ ̓ Ασσυρίῳ, καὶ αὐτὸς κήρυκα ἔπεμψε πρὸς 
αὐτὸν ταὐτὰ 'λέγοντα, ὅτι ἔτοιμος εἴη τοὺς ἐργαζομένους 
τὴν γὴν ἐᾶν καὶ μὴ ἀδικεῖν, εἰ κἀκεῖνος βούλοιτο ἐᾶν ἐρ- 
γάζσθαι τοὺς τῶν πρὸς ἑαυτὸν ἀφεστηκότων ἐργάτας. 
καίτοι, ἔφη, σὺ μὲν ἢν καὶ δύνῃ κωλύειν, ὀλίγους τινὰς 
κωλύσεις" ὀλίγη γάρ ἐστι χώρα ἡ τῶν πρὸς ἐμὲ ἀφεστη- 

κότων" ἐγὼ δὲ πολλὴν ἄν σοι χώραν ἐῴην ἐνεργὸν 
εἶναι. εἰς δὲ τὴν τοῦ καρποῦ κομιδὴν, ἐὰν μὲν πόλεμος ἢ; 
ὁ ἐπικρατῶν, οἶμαι, καρπώσεται" ἐὰν δὲ εἰρήνη», δῆλον, ἔφη, 
ὅτι σύ. ἐὰν μέντοι τις ἢ τῶν ἐμῶν ὅπλα ἀνταίρηται σοὶ ἢ 
τῶν σῶν ἐμοὶ, τούτους, ἐφη, ὡς ἂν δυνώμεθα ἑκάτεροι 
ἀμυνούμεθα. ταῦτα ἐπιστείλας τῷ κήρυκι ἔπεμψεν αὐτόν. 
οἱ δὲ ̓ Ασσύριοι ὡς ἤκουσαν ταῦτα, πάντα ἐποίουν πείθον- 
τες τὸν βασιλέα συγχωρῆσαι ταῦτα καὶ ὅτι μικρότατον τοῦ 

ΤΌ νι τὰ ἐπιτήδεια. γαδάτου Ἐς. γαδάτα Δ. ῃ. 
ἂν Α.α. αἰεὶ Α.α. οἵχ. ἢ). οὕτως 

τούτους ] καὶ τούτους [).(α. τηρ. τ. 
λέγων α. 
αὐτὸν Ὁ. 

ἔχοντες ροβί ἐπιτήδεια Β. 
24. καλῶς Α.Ο. ΡΥ. πήσονται Α. 
--Οὀὀφίει οτμ. ἃ. ἀφίει] ἀφίη 1).α. 
ἐκέλευσε Α.Ὁ. ἔπεμψα α- ρζ(. ταὐτὰ] ταῦτα Α.1}). σ. οἵη. Β. 
ἐᾶν Ῥοϑύ ἕτοιμος εἴη Ὦ. κἀκεῖνος καὶ ἐκεῖνος ΔΕ, ἐκεῖνος :. 
25. ἢν] ἂν Α.Ο. κωλύεις Αια. χώρα] γῆ 1. ἂν οτῃ. Α.Ο. χώ- 
ραν] γῆν ". Ἀν ρὰς, ἣν Ὁ. κρατῶν 1). ἢν δὲ εἰρήνη γένηται 10. δη- 
λον ὅτι σὺ ἔφη Ὁ ἣν Ὁ. ὅπλα] ὁπλιτῶν Δ.6. ργ. 26. ἔπεμψεν 
αὐτόν] ἀ ἀπέπεμπεν Ὅ. ὡς] ἐπεὶ 10. πάντες 1). ἐποίουν πείθοντες] 
ἐπέπειθόν τε Α.α. σμικρότατον 6ἱ εἰ 8. ν. τ. 1). εἰς σμικρότατον Δ. εἰς μι- 
κρότατον . 

δῦ: φιαρέμην αὐέθηυ αἱ ἡνέϑδθην αὐ- 
ἐϊηιοί. ὥς Ἰηΐτα 8, 8, 6: Εἴς γε μὴν 
χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι. ΑΠΔΡ. 1,9» 
τό: Εἴς γε μὴν δικαιοσύνην, εἴ τις αὐτῷ 

35. ταὐτὰ] 6. 1.28 
τοὺς ἐργ.---ἐᾶν] Ρβοίμπι ΘΡΎΘΡΊΤΠ) 

46 ῬΡαιοθ 0 ΔρΡΎ]ΟΟ115 ἰηΐθυ ἀυτῆδ γ61- 
Ῥὴ5. 5δΊτθπι ἐρᾶηδίαΐατη δαὶ ἴθ ἔσο 5 
Ἰούα πη ᾿Πίο Αὐπθυϊοαηο8. σΟΙΟΠοῸ5. οἵ 
ΤΟρΡῸΠῚ οΓιι58185. τηδχίτηῖ πη ΕΥΙΘΙ1- 
οατῃ [{ς ΠΙΒῚ [411ονΡ. Μὸογεῖη [παἀογυτη 
ΘΠ θη] σοι ποπηογανὶς ΠΙοάογιιβ 2, 
86. 5ΟΗΝ, ὕ0ὶ] ν. ΝΥ εββειηρ. Τατη 
κἀκεῖνος τ ΩΝ σομϑβίδηβ 888 Χο- 
ΠΟΡΒΟΠΙΙ8. . 8 ΑΠδὉ. 7, 6, 32. 

25. εἰς δὲ τὴ (ὐδιπθυασἶτι8 νυ Ὁ: πῸ 
ΘΗ ΡΟΥ͂Θ ατπΐοην Κι) 65 ρογοὶρὶ 5οἰθηί. 

φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλό- 
μενος. ΟΗΝ, Ἐρδοίθ (ὑδλθγασ 5. 

26. μικρότατον) ΕῸΌΡΠΊδΡ σμικρὸς 
δθο οχίστια 468 δϑῦ 2, 2, 2; 6, 2, 4: 
8.0, τὰ. Ἢ ΟΕ 7.8.8. ΟΥΙΟΙΒΕΝΠΕ ν ττ: 
12, πὖ πο φαοααθ [ΟΠ] 6 πα απὶ ἀπ χθυῖτη 
ὨΘΟ6 Χοπορμοπῦϊ {θη άδπη. Ε-- 
οοη. 8, 11, Οπε]ῇ. ἐν μικροτάτῳ Δα] αϊΐο 
βδα, τηᾶηῖ σ. 

[13] 
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,ὕ κ᾿ εν» ἰὰ ΄ 5» κ ἘΞ ἈΝ 
27 πολέμου λιπεῖν. καὶ ὁ Ασσύριος μέντοι εἴτε καὶ ὑπὸ τῶν 

« ᾿ς Ν 7 Ψ ἐἐΝ ᾽ , 

ὁμοφύλων πεισθεὶς εἴτε καὶ αὐτὸς οὕτω βουληθεὶς συνηνε- 

σε ταῦτα: καὶ ἐγένοντο συνθῆκαι τοῖς μὲν ἐργαζομένοις 
28 εἰρήνην εἶναι, τοῖς δὲ ὁπλοφόροις πόλεμον. ταῦτα μὲν δὴ 

τ 

30 

31 

διεπέπρακτο περὶ τῶν ἐργατῶν ὁ Κῦρος" τὰς μέντοι νομὰς 
ἴω “ Ἂ. ᾿Ὶ - ἴων 7 ὦ Ἂ 

τῶν κτηνῶν τοὺς μεν ἑαυτοῦ φίλους ἐκέλευσε καταθέσθαι, 
ΕῚ Ὺ): ᾿ σ΄ ε ΄ » Ἂ ΄ι 

εἰ βούλοιντο, ἐν τῇ ἑαυτῶν ἐπικρατείᾳ: τὴν μέντοι τῶν 
7 ἴ, ἊΣ ε , ΄, 7 ͵ « 

πολεμίων λείαν ἦγον ὅποθεν δύναιντο, ὅπως εἴη ἡ στρα- 
, .«ὩὍὔΤ “ ΄’' ᾿ ΝΥ 77 [ » Α 

τεία ἡδίων τοῖς συμμάχοις. οἱ μὲν γὰρ κίνδυνοι οἱ αὐτοὶ 
ἃ 97 ΄ι Ζ 3 7 ς 3. Ὁ ἴω 

καὶ ἄνευ τοῦ λαμβάνειν τἀπιτήδεια, ἢ δ᾽ ἐκ τῶν πολεμίων 
Χ 7, Χ 7 ΄ ΄, 

τροφὴ κουφοτέραν τὴν στρατείαν ἐδόκει παρέχειν. 
᾿Επεὶ δὲ παρεσκευάζετο ἤδη ὁ Κῦρος ὡς ἀπιὼν, παρὴν [14] 

« ΄ ὕ,΄ - κ᾿ ᾿ “- ’, Ν 

ὁ Ι͂αδατας ἄλλα τε δῶρα πολλὰ καὶ παντοῖα φέρων καὶ 
ἢ ε Ἃ » "} ΄ Ν ὦ ν᾿ 5 με 
ἄγων ὡς ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου, καὶ ἵππους δὲ ἦγε πολλοὺς 
5 ΄ ΄σ- «ε -“ ῃ. 7 - 5 Ψ Ἂ Χ 5 

ἀφελόμενος τῶν εαυτοῦ ἱππέων οἷς ἡπιστήκει διὰ τὴν ἐπι- 
᾿ς « 5 » , 37 - ,ὕ 3 ΄σι ΄-“ 

βουλὴν. ὡς δ᾽ ἐπλησίασεν, ἐλεξε τοιάδε. ᾿Ω Κῦρε, νῦν 
͵ » με ΄- » » “ , ἴω » “ 

μέν σοι έγω Ταυτὰ δίδωμι εν ΤΩ πταροντί. καὶ χρῶ αυτοις, 
5Ψ. δέ Ε ΄ .- δ᾽ ᾿, Ν χλλ ΄, ὃ. ἮΝ, Ν 

ἐὰν δέῃ τι νόμιζε ὃ, ἐφη. καὶ τάλλα πάντα τἀμὰ σὰ 
5 "7 ἈΝ ΒΥ ἃ. Ὁ ὰἑἱ Ὁ ὦ βιιν 5. Δ᾽ ἢ ΄ 

εἰναι. οὔτε γὰρ ἐστιν οὐτ ἐσται ποτὲ ὅτῳ ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμοῦ 
΄ 7 Ν ᾿ς ΚΙ Ξ 5 3 τὰ 2, Χ 

φύντι καταλείψω τὸν ἐμὸν οἰκον᾽ ἀλλ ἀνάγκη, ἐφη; συν 
9 νΝ ΄- ΄- 5 “ Ν « 7 ’ Ν 

ἐμοὶ τελευτῶντι πᾶν ἀποσβῆναι τὸ ἡμέτερον γένος Καὶ 
"ὔ Ν “- "᾽ Φ “ ΥΨ, , Ἂ ὰ Ν 
ὁνομα. καὶ ταῦτα, ἐφη. ὦ Κῦρε, ὀμνυμί σοι θεους, οἱ καὶ 

μὲν οπῃ. Α.6. ρνγ. 28. διεπ. ροϑβί 
μὲν ἑαυτοῦ) υ ἴῃ τ85. (. ἦγεν δὰ ῬΓ. 

δύναιντο] ν 5.γ.γ7. 1). εἴη) ἡ 7 Ἀτα στρατιὰ 1).α. 0 τὶ τὰ ἐπιτήδεια. 
στρατιὰν 1). τ ὁ κῦρος ἤδη 10. γαδάτης 10. τε] γε Δα. δὲ 
ἦγε] γε εἱ δὲ ἢ 58.0ν. τ. Ὁ. ἠπιστήκει ἐφειστήκει Ἄ5ΕῚῚ ΟΟΥΤ.» α. 20. ἔ- 
λεξε τοιάδε] ἔλεξεν ὅδε ΡᾺ ἐγὼ ταῦτα ἢ. ἔγωγ᾽ αὐτὰ Α.(α. ἐγὼ ἄγω ταῦτα 1)., 
ΟΠΉ1580 δίδωμι, οἵ ΤΠΟΧ ἵνα ἐν τῷ π. χρῶ, 868 ΡΥ. χρῇ. ἄν τι δέῃ 10. τἀμὰ] 
τὰ ἐμὰ 10. ὅτῳ ὅτε (. ΡΥ. ἀποσβεννῦναι (.Μ. 21. τοὺς θεοὺς 1Ὁ)͵ 

28. 

27- εἴτε καὶ ὑπὸ] εἴτε ὑπὸ 7): 

ἐργατῶν 1). μέντοι] δὲ Ὠ.(Ὁ. 5. ν.γ. 

νομὰς κτηνῶν αἰοὶῦ ρστορθβ ρΡ6- γϑί, πθῆῖτιθ δὰ ΤῈΒ ΟΟΙΏΤΉΙΠ8 ἢδθ6- 
ΘΟ ΔΓΠΊΘηΓΟΥη] 16. Ραβοθηζιη. ΓΟΙῸΓ; ΟΟΠΙΤα ΘΧ ΠΟΒΕΪ6Ο ὈΓΟΠΊΒΟΊΘ, 
5ΌΗΝ. Απδϑ. 2, 5. 2: Νομαὶ πολ- ἀπᾶθὺ ατήβατιθ. ροββϑί, ρβθβοιαθβ δθῖρθ- 
λαὶ βοσκημάτων. Ἠδδγομϊο βοσκή- τοῦ. ΒΟΉΝ, Βεεοίθ ϑοβῃβιθτιβ. 
ματα. 

εἰ βούλοιντο] 1)αοΙ 18. ΒΟΟΙΟΙΊΙΠῚ 
ῬΟΡΓΉΪΒΙῦ υηθηΐα οὔ ρθοοτα 818 σοη- 
ΡΎΘΡΆΓΘ 1Π ΥΘΡΊΟΠΘΙΙ (ΤΊ ΔΙΤΏΪΒ5. Οσσιι- 
Ραΐδιῃ 1θΊα 6 ααδ81 ἴῃ ἰοοο ταῖο ἀθρο- 
ΠΘΡΡ, καταθέσθαι, οτιτὰ ᾿ῃΐοτθα ὨΟβίλ1 ΠῚ 
Διτηθηΐα τιηάϊητιθ ΘΟΠΊΡ ΘΙ] θη οἵ 
ΡΓρΘ Ἰοοο Παρουθηΐαγ. δ ἰδ 8 
Βϑη θη 18 Ἰ0Ο] ἤδηο 6586 ριυζαθαΐ : οὖ 
ΒΟΟΘΊΟΓΙΙΠῚ 1ἢ 818 αΠ]Β 616 αἸ ΟΠ ρᾶ806- 

“Ἑαυτῶν ΘΟΙ ΓΘ 6 Πα Ῥουβα8. ΘΟΓΌΤη- 
416 ΒΟΟ(Ι08. 

λεία βιιηΐ ἀττηθηΐα ἴπ Ποβίϊματη ἘἈΡΤῚΒ 
Ραβοιβ Ρρα]αηΐία. ΒΟΉΝ. Οὐπι ρε- 
ηΪ. [πὶ μας. 6, 95: ᾿Εσβαλόντες 
ἐς τὴν Θυρεᾶτιν λείαν τῶν ΔΛακεδαιμο- 

νίων πολλὴν ἔλαβον. ἩΠΤΟΗ. 
20. τὴν ἐπιβουλὴν] 5. 4: 5. 
21. ταῦτα---ἔπαθον] ἢ. 2, 2 
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ες κα , Ν » Α ΄, ᾿, Ἵ Μ 5 3 

ὁρῶσι πάντα καὶ ἀκούουσι πάντα, οὔτε ἀδικον οὐτ αἱ- 
Ν Ἁ 5... Ν ἕ Ὑ, Ἀτ ΕΣ 

σχρὸν οὐδὲν οὔτ᾽ εἰπὼν οὔτε ποιῆσας ἔπαθον. καὶ ἀμαὰ 
ἊΞ 7 ΄ὔ ἈΝ «ε σ΄ 7 Ν 5 ’ 

ταῦτα λέγων κατεδάκρυσε τὴν ἑαυτοῦ τύχην καὶ οὐκέτι 
Π Υ ΄' 

ἐδυνηθη πλείω εἰπεῖν. 
ἃ κα ΄σ' » ζ ΄᾿ Ν Ζ 57 ἈΝ 

45 το Καὶ ὁ Κῦρος ἀκοῦσας τοῦ μέν πάθους ῳκτειρεν αὐτὸν, [18] 
“4 ᾿ἰ Ὁ 

ἔλεξε δὲ ὧδε. ᾿Αλλὰ τοὺς μὲν ἵππους δέχομαι, ἐφη; σέ 
τε γὰρ ὠφελήσω εὐνουστέροις δοὺς αὐτοὺς ἢ νῦν σοι εἶχον, 

ὡς ἔοικεν, ἐγώ τε οὗ δὴ πάλαι ἐπιθυμῶ, τὸ Περσῶν ἱππι- 
Ἂς - 3 7ὔ Ν , ε Α δ » 

κὸν θᾶττον ἐκπληρώσω εἰς τοὺς μυρίους ἱππέας" τὰ ὃ 

ἄλλα χρήματα σὺ ἀπαγαγὼν φύλαττε, ἔστ᾽ ἂν ἐμὲ ἰδῃς 

ἔχοντα ὥστε σοῦ μὴ ἡττᾶσθαι ἀντιδωρούμενον᾽ εἰ δὲ 
πλείω μοι διδοὺς ἀπίοις ἢ λαμβάνοις παρ᾽ ἐμοῦ, μὰ τοὺς 

43 θεοὺς οὐκ οἶδ᾽ ὃ ὅπως ἂν δυναίμην μὴ αἰσχύνεσθαι. πρὸς [16] 
ταῦτα ὁ Γαδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, ἔφη, πιστεύω 

« - ΄, Ν ΄ ’' ΄, Ἁ“ ᾽ 

σοι ορῶ γὰρ σου τὸν Τροπον" φυλάττειν μέντοι ὁρᾶὰ εἰ 

34 ἐπιτήδειός εἰμι. ἕως μὲν γὰρ φίλοι ἦμεν τῷ ᾿Ασσυρίῳ, 
καλλίστη ἐδόκει εἶναι ἡ τοῦ ἐμοῦ πατρὸς κτῆσις" τῆς γὰρ 

μεγίστης πόλεως Βαβυλῶνος ἐγγὺς οὖσα ὅσα μὲν ὠφε- 
΄- 77] 3 ᾿ 7. Υ͂ ΄ 5 Α 

λεῖσθαι ἐστιν ἀπὸ μεγάλης πόλεως, ταῦτα ἀπελαύομεν, 
σ ΟΞ: - ΕΣ φὰς Ἀν ἢ ᾿ , Ἄ Ἂ 

ὅσα δε ἐνοχλεῖσθαι, οἴκαδε δεῦρ᾽ ἀπιόντες τούτων ἐκποδὼν 
3 ΩΝ 3 3 Ν » 7] 3 “ “ 3 ἃ ἣ 

ἦμεν: νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχθροί ἐσμεν, δῆλον ὅτι ἐπειδὰν σὺυ 
3 ΄ὕ Ν 3 ἂν) ἃ ἱ ΝΎ: Ξ σ“ Ν 
ἀπέλθῃς, καὶ αὐτοὶ ἐπιβουλευσόμεθα καὶ ὁ οἶκος ὅλος, καὶ, 

53 ΄ι Ἷ “ Ἂς » Ν Ν γ᾽ 

οἶμαι, λυπηρῶς βιωσομεθα ὅλως τοὺς ἐχθροὺς καὶ πλησίον 
5 7 ε ὙΨΓΎ σ΄“ σ΄ Γρὰ,. 53 Ἷ 

3δέχοντες καὶ κρείττους ἡμῶν αὐτῶν ὁρῶντες. τάχ οὖν εἴποι 

ἀκούουσι πάντα] ἀκούουσιν 1). οὔτε αἰσχρὸν] οὐδὲ αἰσχρὸν Α. οὐδ᾽ αἰ- 
σχρὸν ἃ. εἰπὼν ὦ ἴῃ 116. 1[)., 4} ΡΓ. εἰϊδηη οὔτ᾽ ἐποίησας. τὴν αὐτὸς αὐ- 
τοῦ 1)., αὐτὸς ριιΠοῦῚ5 ποΐδπβ ᾿ηΐτα ΡΟΒΙ1[18. ἠδυνήθη Α.α. ἐδυνάσθη Ἰ» 
42. οἰκτρῶς τηρ. ἃ. εὐνουστέροις τοῖς εὐνουστέροις ἃ. ἢ] οἵ ἀαα. ).ἃ. 
5. Ὁ. οὗ .Μ. οὗ] Α.6Ὁ. ργ. οὖν ἢ. ἐπιθυμῶν Ὁ. ἐπεθύμουν Ὁ. 5. ν.Υ. 
τοῦ---ἰππικοῦ 10. περσῶν] τῶν περσῶν 6. ἐκπλήσω }. ἱππεῖς Δ.6α. 
ΟΟΥΤ. ἱπποῖς α. ΡΥ. σὺ ἀπαγαγὼν] συναπαγαγὼν Ἀ. α. ΟΟΥΤ. συναπα- 
γὼν 6. ργ. φύλαττε] ἔφη δα. Ὁ. ἐμὲ) με}. ἕστ᾽ α. εἰδῆς 
Ἀν) εν (. δοὺς 1). οἶδ᾽ ὅπως] οἶδα πῶς ΔΑ. 48. γαδάτης 10. 
ἔφη οτη. 10). ὅρα εἰ] ἔφη ἄρα 1). οοτν. ἄρα ρτ. ἄρα 8.ν.τ. ἃ. 24. καλ- 
λίστη δὴ 1). ἐκποδῶν Α.}).α. ὅλως οη1. }}. 25. τις εἴποι 10. 

21. πάντα---πάντα] (οηΐ, (ὐοπητηθηῦ. 121. 
1.4. 15. ΖΕΌΝ. 32. ᾿Αλλὰ δέχομαι] Υ: 4. 5:51. 

ἐδυνήθη 1 ἴτι ἔοτ 18 δδυν θην οἱ ἐδυ- εὐνουστέρους ἢ νῦν σοι εἶχον] Οοπῇ. 
νάσθην τὰ Ιαἀππί ΠΤ] ΧΘΒΟΡΒΟΙΓΙ5, π Π19. ΟΝ Ῥ..:2258. 18: Τὸν 
αὖ οἴϊδπη τπιῦϊ ἴῃ ἐδυνάσθην σοπνθηλιηΐ τειχισμὸν, ὃν σύ μου διέσυρες. 
(υ Βοπποίαου. δὰ Ἡ. Οτ. 2, 9, 22) 44. οὖσα] (οπῖ. ἐφεπομένη 6, 5. 2. 
[Δ]16Ρ6 ν᾽ ἀθαπύτγ, τὖ τὶ ΤΥ ΔΡΊΘΟΥ ΠῚ, ὅλως} ΝΙδὶ εχ ὅλος παίιιπ), οὔτ 
Ὧ(6 ααϊθιι ΕἸτηβ]οὶ. δα ϑόρῃ. (4. Τ. λυπηρῶς σομ]ππροπάιμη. 
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τίς ἄν: τί δῆτα οὐχ οὕτως ἐνενοοῦ πρὶν ἀποστῆναι; ὅτι, 
ὦ Κῦρε, ἡ ψυχή μου διὰ τὸ ὑβρίσθαι καὶ ὀργίζεσθαι οὐ 
τὸ ἀσφαλέστατον σκοποῦσα διῆγεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ τοῦτο κυοῦ- 
σα, ἀρά ποτε ἔσται ἀποτίσασθαι τὸν καὶ θεοῖς ἐχθρὸν καὶ 
ἀνθρώποις, ὃς διατελεῖ μισῶν, οὐκ ἣν τίς τι αὐτὸν ἀδικῇ, 

46 ἀλλ᾽ ἐάν τινα ὑποπτεύσῃ βελτίονα ἑ εαυτοῦ εἶναι. τοιγαροῦν, 

37 

οἶμαι, αὐτὸς πονηρὸς ὧν πᾶσι πονηροτέροις ἑαυτοῦ συμμά- 

χοις χρήσεται. ἐὰν δέ τις ἄρα καὶ βελτίων αὐτοῦ φανῇ, 
θάρρει, ἔφη, ὦ Ἰζῦρε, οὐδέν σε δεήσει τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ 
μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκεῖνος τούτῳ ἀρκέσει μηχανώμενος, ἕως 
ἂν ἕλῃ τὸν ἑαυτοῦ βελτίονα. τοῦ μέντοι ἐμὲ ἀνιᾶν καὶ σὺν 

πονηροῖς ῥαδίως, οἶμαι; κρείττων ἔσται. 
᾿Ακούσαντι ταῦτα τῷ Κύρῳ ἔδοξεν ἄξια ἐπιμελείας [17] 

λέγειν" καὶ εὐθὺς εἶπε, ν οὖν, ἔφη, ὦ Γαδάτα, οὐχὶ τὰ 
μὲν τείχη φυλακῇ ἐχυρὰ ἐποιήσαμεν, ὅπως ἄν σοι σᾶ ἡ 
χρῆσθαι ἀσφαλῶς, ὁπόταν εἰς αὐτὰ ἴῃς" αὐτὸς δὲ σὺν 
ἡμῖν στρατεύει, ἵνα ἢν οἱ θεοὶ ὥσπερ νῦν σὺν ἡμῖν ὦσιν, 
οὗτος σὲ φοβῆται, ἀλλὰ μὴ σὺ τοῦτον : ς ὦ τι δὲ ἡδύ σοι 

ὁρᾶν τῶν σῶν ἢ ὅτῳ συνὼν χαίρεις, ἔχων σὺν ἑαυτῷ πο- 
ρεύου. καὶ σύ τ᾽ ἂν ἐμοὶ, ὡς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, πάνυ χρήσιμος 

τί] καὶ τί Ὁ. οὐχ οὕτως] ταῦτα οὐκ 10. αἰεὶ Δ.Ὁ. κύουσ᾽ Δ.Ο. 
κύουσα 1). ἀποτίσεσθαι Α.Ο(. ἐσ τὴ 11. 1). διατελεῖ] ιατεὰ ἴῃ 1π|. Ὦ. 
ἀδικήσῃ 1). ἣν. 1). αὐτοῦ 1). 46. αὐτοῦ Ὁ). ξυμμάχοις α. 
ἣν 1). ἀρκέσει τοῦτο 1). ἕως ἂν ἕλῃ ἘΡ,. ἕως ἀνέλῃ Ἀ. α. ὡς ἀπολέ- 
σει 10. συμπονηροῖς Α. σὺν τοῖς πονηροῖς 10. 37. τῷ κύρῳ ταῦτα ἴ). 
ἄξια τηρ΄. τ. 10. ἰσχυρὰ ἘΠ ἐποίησας 1).(α. σΟΥΤ. σα] σῶα Δ.Ο. οι. Ὦ. 
ἢ} εἴη 1). αὐτὸν 1}. εἴης Ὦ. Ῥγ. ΤΑΌΥῚ στρατεΐῃ. φοβεῖται Ὦ. 
ἢ] ἢ Α.6. ἑαυτῷ ] ἐμοὶ Ὁ). ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ] ὥς γέ μοι δοκῶ Δ.ἃ. 
ὡς ἐγὼ δοκῶ 1). πάνυ] πάνυ ἂν Ὁ. 

35. τί δῆτα] Οοηξ. 7. 5, 46, 8ο. (0. 12, 4: Ὅστις μέλλει ἀρκέσειν, 
οὕτως͵ διυ!ραῦι ΝΣ ΡᾺ ἐννοεῖσθαι 

δϑῦ σοηϑι θυ Πεθο, τὖ ᾿π ΑΙΠΔ. 2,1, 
41 Ταῦτα ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχον- 
τες. [Ιἀδ6πὶ ρΐδηθ οβί ἐνθυμοῦμαι ταῦτα 
2, 4, 55» Ἰριάθιῃ. 5ΟΗΝ. 

κυοῦσα] ΕϊΒῚ ΠΌΤ ΧΘΠΟΡΠΟΙΓ5. ἢϊςο 
οὐ 4101 σοηβοηθπιηῦ ἴῃ δοοθηίτι θαυ - 
ἴοῃο, ΟἸΓΟ ἤΠΘΧχπη 184πῈ Ἀ0 ΟΠ ΠΘΙ- 
ἄδτο ροβιίτιη Ῥγε θυ μτπιπὴ 6556 ἀρπὰ 
ΔΠΠα]ΠΙΟΓΘ5. ἀοοθηῦ απ ρΡοϑύ Βυῖ- 
τηϑηπτιτη αἸοία βυιηΐῦ τη 68. ΘΓΈΡΗ. 

46. Ψυϊρσαγοιη αἰ. ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ) ΟΟΓ- 
ΤΌΧΙ, ΒΒ ]αΐο σοτητηδίθ ροβί ἀρκέσει. 
Τὰ ΘΗΪΠῚ Βαρτα 4, 5» 44: Οὔτε ἐγὼ 
ἀρκέσω ὑμῖν πράττων πρὸ ὑμῶν. (-- 

ὅταν ἐγὼ ἀπῶ, ἀντὶ ἐμοῦ ἐπιμελούμενος. 
5ΟΗΝ. 

΄- ΕῚ ΄ 8.44. ὃ ᾽ ᾽ 

τοῦ ἀνιᾶν] (ἀΘΠΙΏΝΙ οτπὶ ᾿πἢηϊΐο 
Τπηοῦϊ δὶς πιὸ ἀυ σα τι8. ΡΘῚ ὥστε τοααὶ 
ῬΟΒΒΙῦ, ΘΧΘΙΊΌΡΪα ἃ]1ἃὰ ππὶο Ἰοοο σοτη- 
Ρᾶγανὶ Μαδιηϊς ατ. ὃ. ρ4ο, 2. Ηϊὸ 
ἰδτηθη τοῦ ἐμὲ ἀνιᾶν κρείττων ὨΪὨ]] 
Αἰππὰ απΆ τη. δυνατὸς ἐμὲ ἀνιᾶν. 

σῶα] σᾶ Βοηθοπάτνπη νἹᾶθῦὶ ΟἸΧΙ 
Ρτοῦ, δὰ Απᾶῦ. Ρ. ἴχ. δ οοδθυιπ) 
[ογΐαββθ ποῇ 1πἰθ]]θοίπση οὐ 10)., 
τῷ Δ}}1} ΒΟΠῚ ΠΥ] Ροβὲ σώματα Ἦ. ἃτ. 
1 1, σὰ. 

ὥς γ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ] Ηοο νϑυῖπ 6588 
Ρουβιδθηΐ 106] 5, 3. 31, οὗ, θὶ σῶφρόν 
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3) 3 7) ,.΄᾿΄σαχἵιαὦὖῷ Ἃ 7 7 3 Υ “- 

38 εἴης, ἐγὼ τε σοὶ ὅσα ἂν δύνωμαι πειράσομαι. ἀκούσας ταῦ- 
’ ᾿; 53 3 53 3 2, , 

τα ὃ Γαδάτας ἀνέπνευσέ τε καὶ εἶπεν, ᾿Δρ᾽ οὖν, ἐφη, δυναί- 
Ἂ 7’, 7 7 ΕῚ Ψ ’ 

μην ἄν συσκευασάμενος φθάσαι πρὶν σε ἐξιέναι: βούλομαι 
ῆς 

γάρ τοι, ἐφη, καὶ τὴν μητέρα ἄγειν. μετ᾽ ἐμαυτοῦ. Ναὶ 
μὰ Δί, ἔφη, φθάσεις μέντοι: ἐγὼ γὰρ ἐπισχήσω ἕως ἂν 

30 φῇς καλῶς ἔχειν. οὕτω δὴ ὃ Γαδάτας ἀπελθὼν φύλαξι[ 8] 
μὲν τὰ τείχη σὺν. Κύρῳ ὠχυρώσατο, συνεσκευάσατο δὲ 
πάντα ὁπόσοις ἂν οἶκος μέγας καλῶς οἰκοῖτο. ἤγετο δὲ καὶ τῶν 
ἑαυτοῦ τῶν τε πιστῶν οἷς ἥδετο καὶ ὧν ἠπίστει πολλοὺς, 

 Ἶ Ἁ “ ὔ Χ Ἂ ΡΣ. 

ἀναγκάσας τοὺς μὲν καὶ γυναῖκας ἄγειν, τοὺς δὲ καὶ ἀδελ- 
᾿ ,ὔ ᾿ ’ὔ’ 53 ,’ὔ ὡνΝ Ἂ, Ν 

4οῴφας, ὡς δεδεμένους τούτοις κατέχοι αὐτοὺς. καὶ τὸν μεν 
Χ “ ΄- Ν 57 57 Ν 

Γαδάταν εὐθὺς ὃ ζῦρος ἐν τοῖς περὶ αὑτὸν ἤει ἔχων καὶ 
“ “  ο σ΄“ Ἂς ᾿ ε “ 5 

ὁδῶν φραστῆρα καὶ ὑδάτων καὶ χιλοῦ καὶ σίτου, ὡς εἴη ἐν 
ἴω ἴω ᾿ 

τοῖς ἀφθονωτάτοις στρατοπεδεύεσθαι. 
3 ἉἋ ᾿ νι ων Ψ 

Ἐπεὶ δὲ πορευόμενος καθεώρα τὴν τῶν Βαβυλωνίων [19] 
͵ ΝΟ ποι οσο ς Ἔ ΕἰτῊνΝ ἃ 37 9 ΒΝ Ν - 

πόλιν καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ἡ ὁδὸς ἣν ἤει παρ᾽ αὐτὸ τὸ τεῖχος 
΄, ,ὕ Ν , Ἢ ἣν ΄, ΜΗ. » 

φέρειν, καλέσας τὸν ᾿ωβρυύαν καὶ τὸν ᾿'αδάταν ἡρῶτα εἰ 
Ἂ ' Ν ΝΝ ἴω Δ ,΄ Ἑ 42 εἴη ἄλλη ὁδὸς, ὥστε μὴ πάνυ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἄγειν. καὶ 

ἷ ἥ Δ ΟΝ Χ 3 γ Χ Ν ὃ , 
ὁ Τ᾿ ωβρύας εἶπεν, ἰεἰσὶ μέν, ὦ δέσποτα, καὶ πολλαὶ ὁδοὶ 
3 , 

ἀλλ ἔγωγ᾽ ́ ἔφη, ᾧμην καὶ βούλεσθαι ὦ ἄν σε νῦν ὅτι ἐγγα- 
Ψ' 

τάτω τῆς πόλεως ἄγειν, ἵνα καὶ ἐπιδείξαις αὐτῷ ὅτι τὸ 

58: γαδάτης Ὁ: δυ- 

41 

ἐγὼ τε] ἔγωγέ Α.Ο. ὅσα ἂν] ὡς ἐὰν Ὦ. 
ναίμην] νῦν δυναίμην ". μετ᾽ ἐμαυτοῦ ἀγαγεῖν μετ᾽ ἐμαυτοῦ] μετ᾽ αὐὖ- 
τοῦ α.. ᾽ἐμ 5. γΟΥ. μετ᾽ ἐμοῦ ἴ, ἔστ᾽ ἂν καλῶς σὺ Σ ώδε ἃ ἔχειν 1)... 5641 σοτΥ. ἴῃ 
δΟοοηΐα ΒΌΡΟΙ ἕ οἴ η, ὉΠῚ ΟἸΤΟΌΙΠΗ͂. τηθίαΐ ἴῃ ρ,ΔΥΘΙ,. 39. γαδάτης Ὁ. 
ἐφύλαξε---κύρῳ ἃ ἃ ̓ ὠχυρώσατο 0. :. καλῶς ΟἿ. ἂν ΟΠ]. οἷς ἠπί- 
στει πολλοὺς αὐτῶν 1). ἀδελφοὺς Α.6. ργ., ἃς 5.0.1.Ψ τοὶ γαδάτην :. 
εὐθὺς οτη. Ὦ. ἐν] σὺν ἢ).. 8.ν.γτ. αὐτὸν Δ. αὐτὸν 10. ἤει ἔχων] 
ἔχων εἴη 1). ἤει ἴῃ 110. α. .. 6] ὈΓ. [οτίδ856 εἴη. 
οϑύ ἴῇ ὁ αη 18. καὶ σίτου οτη. στρατεύοιτο Ὁ). 41. κα- 
θώρα Ὁ. παρὰ τὸ Ὁ. γαδάτην 1). ἄλλη ὁδὸς εἴη Ὁ. πάνυ πλη- 
σίον ἄγειν τοῦ τείχους Ὥ. 42. φόμην Α.Ο. ὅτι ἐγγύτατα ἄγειν τῆς 
πόλεως 1). ἵνα ἐπιδείξης Ὁ. ἐπιδείξαις Ι,. ΘΟΥ͂, αὐτοῖς 1). αὐτὸ (. 
Ῥ1.» αὐτοῖς 5.γ.ζΥ. ὅτι---πολὺ] καὶ τὸ στράτευμα ὅτι ἤδη σοι πολύ Ὁ. 

εἴη] ἀνεὶ Ὁ). 1.8. αἰεὶ, αὖ ἀεὶ 

μοι δοκεῖ διαπράξασθαι ἴῃ δοκῶ οοτ- 
Ταχηραμηῦ ΠΟΠΠ]]}1, ΗἸβι. τ. 6, 2, 89. 
ΒἰτηἸ Προγατι6 Ἰηΐνα 7, 5, 25» ναὶ ᾿δόμεῖ ἡ "Ἢ 
πόλις Ἰ ἴῃ δοκῶ. (γνταβ οὔϊδτῃ Ὑ θοῦ. 
2, ἴῃ ὡς ἐμῇ δόξῃ. 

πειράσομαι] [Ὠ{6]]1|06 χρήσιμος εἶναι. 
5ΟΗΝ. 

᾿ ἐπι μέντοι] Ἐπὶ ΔΙ Δ η15, ὑθ7Ὸ. 

20. εὐὐύλαξι ὀχυροῦσθαι Ιάθηα ααοά 
δηΐθα φυλακῇ ἐχυρὰ ποιεῖν. ΒΟῊΝ. 

καλῶς οἰκοῖτο 1 ϑυργα 4, 5; 20. 

ΒΠΉΔΠΠ ΘΙ οἷς οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς, τὶ 
ῬΒΠΘΙρΡἢτιΒ καλῶς [οταϊββατῃ ἴῃ Η. οἱ 
1115] πο στρα. ΒΟῊΝ, δβα 1ἴὰ 
ΒΕ 115 Χϑη. εὖ, καλῶς οἰκεῖν. 

τούτοις) Νιαΐτο σϑποιθ αἸοϊ τ. 
40ο.εὐθὺς Βοτίαβ88 Εϊο χαοατιθ, Εΐ 4,1, 

22; 2,0, δαἀαϊνατῃ 80 ΠΌγανῖο, ραγιῦοι- 
6 Ἴ, ὅ.. 9: 

φραστῆρα] 1488 ἴῃ ν. εἶχε δὲ τού- 
τους ὁ κ. ὁδῶν φραστῆρας---χιλοῦ. 

42. αὐτῷ] ΑΒΒΥ11Ο. 



φ δῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ ΙΝΒΤ᾿. ΟΥ̓ΕῚ 

΄ ΄ »᾽ ΄, 9 Ἶ παν," Χ Ἢ 
στράτευμά σου δὴ πολὺ τέ ἐστι καὶ καλον᾽ ἐπειδὴ καὶ 

3, ων γώ ἿΝ ἘΣ Έδαν Ν - 

ὅτε ἔλαττον εἶχες προσῆλθές τε πρὸς αὐτὸ τὸ τεῖχος καὶ 
΄ ἴω » - δ 2 “ Ἁ 

ἐθεᾶτο ἡμᾶς οὐ πολλοὺς ὄντας" νῦν δὲ εἰ καὶ παρεσκευα- 
, "5 “ Ν Ν “ ,  ὰ 

σμένος τί ἐστιν, ὥσπερ πρὸς σὲ εἶπεν ὅτι παρασκευάζοιτο 
" ΄ τ ὧν ’ “ Χ Χ Ψ 

ὡς μαχουμενὸς σοι, οἰδ᾽ ὅτι ἰδόντι αὐτῷ τὴν σὴν δύναμιν 
᾽;' ΄ Ἄς - ΄- 

πάλιν ἀπαρασκευότατα τὰ εαυτοῦ φανεῖται. 
τῶν, ὁ ΄“ Ἂ ΄ 3 ΄ι 3 7 

Καὶ Ο Κῦρος πρὸς ταῦτα εἶπε, Δοκεῖς μοι, ὦ Γωβρύα, 
Ο » Ὄ Χ 77 Ὑ Ν 

θαυμάζειν ὅτι ἐν ᾧ χρόνῳ πολυ μείονα ἔχων στρατιὰν 
“- 9 σι ἴω “ ᾽...9 Ν  η 

ἦλθον, πρὸς αὑτὸ τὸ τεῖχος προσήηγον᾽ νῦν δ᾽ ἐπεὶ πλείονα 
Ψ “᾽, » 5... ον ᾿ς νοῚ Ν 7ὔ “, » Ἄ, Χ 

44 δύναμιν ἔχω, οὐκ ἐθέλω ὑπ᾽ αὑτὰ τὰ τείχη ἄγειν. ἀλλὰ μὴ 
7 » Χ Ν 3 Ἔ Ἂ 4 ᾽ ἀ 

θαύμαζε: οὐ γὰρ τὸ αὐτό ἐστι προσάγειν καὶ παράγειν. 
7 ᾿ Χ Ψ “ ν δΟ , 

προσάγουσι μὲν γὰρ πάντες οὕτω ταξάμενοι ὡς ἂν ἄριστοι 
“᾿ 7 ᾿ Ν » , 3 ς ζ - ΔΟ ᾽ 

εἰεν μάχεσθαι καὶ ἀπάγουσι δὲ οἱ σώφρονες ἢ ἂν ἀσφα- 
45 λέστατα, οὐχ ἡ ἂν τάχιστα ἀπέλθοιεν. παριέναι δὲ ἀνάγκη 

» "2 ΝῚ ΄- ε 7, ᾿ Ἁ 

ἐστὶν ἐκτεταμέναις μὲν ταῖς ἁμάξαις, ἀνειργμένοις δὲ καὶ 
΄σ΄ 37) “ 7 

τοῖς ἄλλοις σκευοφόροις ἐπὶ πολύ" 
7 “ « , “ ΄- ἃ 

προκεκαλύφθαι τοῖς ὁπλοφοροις καὶ μηδαμῇ τοῖς πολεμίοις 
Ἄ Ψ Ν , 7] 7, “- “ 

4όγυμνα ὅπλων τὰ σκευοφόρα φαίνεσθαι. ἀνάγκη οὖν οὕτω 

15 

ἐπεὶ Ὦ. προσήλθετε πρὸς 1). προῆλθες Α.Ο. τ. ἐθεῶντο 1).α. 
Βι ν τ, εἰ καὶ] καὶ εἰ Ὦ. τι] τις Ὁ. πρὸς σὲ εἶπεν (ἁ. οοΥΓ. πρὸς σὲ 
εἰπεῖν Ἂ {αὐ Ρὴ: προεῖπεν τς παρασκευάσαιτο ΤΥ σοι ΟΤΏ. }. ὅτι] 
ὅτι ὡς Ἀ.α- ἀπαρασκευαστότατα ἑαυτοῦ Δ (α, ΡΥ. δα άϊῖο βν, τ ἀπαρα- 
σκεύαστα τὰ αὐτοῦ 1). 423. ᾧ] ᾧ μὲν Ὁ. προσήγαγον 1). νῦν δὲ 
πλείω δύναμιν ἔ ἔχων ᾽: 44. ἀλλὰ γὰρ μὴ θαύμαῷ᾽ ἔφη :. καὶ} τε 
καὶ 1). προσάγουσι---ἐπὶ πολὺ διιάδϑν. Προσάγειν. ἅπαντες ;. οὕτω 

ἄριστοι εἶεν) οἴωνται ἄριστα Ὦ): 
καὶ ἀπάγουσι δὲ] ἀπάγουσι μέντοι 1). παράγουσι δὲ 

ταξάμενοι ὡς] οἱ παραταξάμενοι ἧ ἢ 1448. 

ἄριστα οἰἴϊατη δυάς Α. 

1468. 45. δὲ ἀνάγκη] ἀνάγκη δὲ Α.α. Ρ᾿.» οἱ 4] Ροβί παριέναι ΘΟ]ΟῚ 
Ροηϊ δ1445. Τά θτη οἵη. ἐστιν. δοκεῖ ΒΌΡΘΓ δέ ἐστιν Β. ἐκτεταγμέναις 1). 
ἁμάξαις α. ἀνειργομένοις ἃ.(.Μ. δαϊάαβ. ἀνειργμένοις 1). ο ΒΡΕΙ γμ Τ. 
ἀνειργμένοις δια Υ. δὲ δεῖ πάντα 1). δὴ Ροϑβί δὲ 5. ν. 8]. τη. 1, 

ιτοιϊηοαο εἰρμένος 'π ἤν, (ἈΠ ΟΕ] 

ρα 50}0]. ΝΑ Πα ΓΙ ΑἸΟΧ. 432 : Αμ- 

χω »ὕ» 5 εἰ Α " 

ὅτε ἔλαττον εἰχες--ὥᾧῷὥσπερ πρὸς σὲ 

εἶπεν) 5, 3» 5 οἷ ὅ. 

ταῦτα δὲ πάντα δεῖ 

ἀπαρασκευότατα) Υ. δ( 2, 4, 15. 
44. τὸ αὐτὸ] ταὐτὸν ᾿ϊο αὖ 1, 2, 4; 

5» 2; 26, εἴ ΒΕΠΊΡΕΥ δηΐθ νοοδ]θτὴ 
ΒΟΙΊΡ51556 ν]ἀθῦαν ΝΘΠΟΡΠΟΗ, πὖ ομ- 
τηθηΐ. 3, 7» 4» ΑΠΔ8Ὁ.1, 5 δ»2. (ὐθέθγατη 
Γοβρομθηΐ ἸηΐοῚ 88 προσάγουσι μὲέν--- 
παριέναι δέ. 

45. ἀνειργμένοις ἐπὶ πολύ] ῬτΓΟΡίοΙ 
ΔΗ ρΊιΒΌ185 νἹΔΤΊΙΠῚ 1Π ἸΟΏ στη 566 ἰθητι8 
ἈΡΊΉΘἢ ΠΟΠΊΡ Ϊ805 αἸσοογ νἹἀθῦιγ, θα 
14 ψιαστη νἱχ ᾿ἰΐα 410) ρούαπογι, ΘΟ] 8οῚ 
ἀνειρμένοις, τιῦ συνεῖρον οδὲ 7, 5» Ἃ. 

φί τε κέβλην εἰργμένος ἀγλίθων οὖλον 
ἔχει στέφανον, ΒΘΠ.]6)] 8 ἢ. 140, 
ΒΟΙΙΡύπη πτηθιηογαύ, απο εἰρμένον 
ΒΟ θηά απ, οὐ ἤομπι. 1]. Ε, 809, Β6}0]. 
γιοῦ. ναγιοίαίθμ ἐερμέναι ΡΥῸ ἐεργμέ- 
ναι. Μαυγοίιβ αποα σοπ]θοὶϊῦ ἀνειμένοις 
ΠΟ (ΟηνΘηΪ, Ὠθη86 ἀνοιγομένοις, 
αυοά ριφθθηΐ Ὠ. εὐ αἴϊὲ οοαϊοος Βτο- 
ἀφὶ. Οοηΐ. δαΐθη ἀθ πος Ἰἰοοο 8ῃ- 
πού. δα ϑογιρίς. ΤΟ τη}. ρα. Τατίο. 
γος ϑδδι 

᾿πααὶ 
20. 



πὴ ν ΟΝ 2δ0 

πορευομένων ἐπὶ λεπτὸν καὶ ἀσθενὲς τὸ μάχιμον τετάχθαι: 
εἰ οὖν βούλοιντο ἀθρόοι ἐκ τοῦ τείχους προσπεσεῖν πῇ; 
ὅπῃ προσμίξειαν, πολὺ ἂν ἐρρωμενέστερον συμμιγνύοιεν 

47 τῶν παριόντων: καὶ τοῖς μὲν ἐπὶ μακρὸν πορευομένοις 
ς Υ, “- δε; “ 7 Ἁ 

μακραὶ καὶ αἱ ἐπιβοήθειαι, τοῖς ὃ ἐκ τοῦ τείχους βραχυ 
48 πρὸς τὸ ἐγγὺς καὶ προσδραμεῖν καὶ πάλιν ἀπελθεῖν. 

Ἂ ἥ , 
ἢν δὲ μὴ μεῖον ἀπέχοντες παρίωμεν ἢ ἐφ᾽ ὅσον καὶ 

σι 7 

νῦν ἐκτεταμένοι πορευόμεθα, τὸ μὲν πλῆθος κατόψον- 
΄- Ἂ, ἃ ω 9 7 “ 7, 

ται ἡμῶν, ὑπὸ δὲ τῶν παρυφασμένων ὅπλων πᾶς ὄχλος 

δεινὸς φαίνεται. ἣν δ᾽ οὖν τῷ ὄντι ἐπεξίωσί πη, ἐκ πολ- 49 ἱνος Φαίνεται. ἣν 01; ΤΩ οντν. ἷ ἢ. . 
λοῦ προορῶντες αὐτοὺς οὐκ ἂν ἀπαράσκευοι λαμβανοί- 

“- Χ 5 5 “, »Ὸ 5 ΄ 

μεθα. μᾶλλον δὲ, ὦ ἀνδρες, ἔφη, οὐδ᾽ ἐπιχειρησουσιν, 
ε ΄ ῇ). ,ὕ ὌΝ - Ἁ 5» Ἅ Ἂ Χ ὌΝ "4 

ὁπόταν πρόσω δέῃ ἄγτὸ τοῦ τείχους ἀπιέναι, ἣν μὴ τῷ ὅλῳ 
ς ΄- 7 3 

ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς κρείττους εἰναι' φοβερὰ γὰρ ἢ 
᾽ Α 5 Ν Ν ΝΣ 53 δ ““ὔ 5 - - 

φοἀποχώρησις. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἐδοξέ τε ὀρθῶς τοῖς [21] 
“-“ 53 Ἂ 4 ᾿, 

παροῦσι λέγειν καὶ ἦγεν ὁ Γωβρύας ὥσπερ ἐκέλευσε. 
Ἁ , ΄ [4 ᾿ς ᾿" 

παραμειβομένου δὲ τὴν πόλιν τοῦ στρατεύματος ἀεὶ τὸ 
ὑπολειπόμενον ἰ ἰσχυρότερον ποιούμενος ἀπεχώρει. 

᾿Επεὶ δὲ πορευόμενος οὕτως ἐν ταῖς γιγνομέναις ἡμέραις 
ἀφικνεῖται εἰς τὰ μεθόρια τῶν Σύρων καὶ Μήδων, ἔνθενπερ 
σ “- Χ 7 “ ᾽ὔ Ἁ ἃ ᾿ 

ὥρμητο, ἐνταῦθα δὴ τρία ὄντα τῶν Σύρων φρούρια, ἕν μὲν 

51 

46. οὕτως Α. μαχικὸν Ὁ). μ τοτῖ. α. βούλονται Ἀ.(.. ρτ. βούλοιντο 
ἐκ τοῦ τείχους ἁθρόοι πῃ προσπεσεῖν 1). ποῖ Δ.α. οτῃ. Ε΄. προσμίξειε Α.α. 
ΘΟΙΎ. 8. Υ. Τ΄ πρόσμίξαιεν Ὁ Ὁ ΘΟΥΙ: αα] ῬΓ. [ογίαββθ προσμίξειε. πολλῷ 9. 
ἂν ΟΥη. ἐρρωμενεστέρων Αἰ. ῬΙΝΣ ἐρρωμενεστέρως ΘΟ μιγνύειν 
Α.α. 417. μακρῷ :. αἱ οτη. Β.}).. αἱ πιβοήθειαι Α. τοῖς] 
τοὺς Ὁ. τὸ] τοὺς Ὁ. ἀνελθεῖν α. σοΥν. 1. ἐπελθεῖν ΡΓ. 48. ὁπό- 
σον 1). κατόψονται ἡ ἡμᾶς Ῥοϑύ ὅσον 84. Α.(. καὶ νῦν---ἡμῶν οπι. Α.(. τηρ΄.Υ΄. 
παρυφασμάτων Β. μένων ἴῃ 11. [1.. 
δ᾽ ἄρα καὶ 1).α. ΤΩΡ. Τ' 
α. τῶν. τ: ἔφη ὦ ἄνδρες Ὧ: 

50. καὶ ὃ γ. ὥσπερ ἐκέλευσεν ἡ ἡγεῖτο 1). 
ρότερον Α. οἱ ααὶ τὴν πόλιν τηρ΄. Υ. σα. 

ἀσσυρίων 1)... πηρ. τ. ὅθενπερ 1). 

46. ἐπὶ λεπτὸν] Ἀφδοία (ὑΔιηογα 8 : 
ὭΘΟΘΒ86 Θϑύ ΟΥΙΠ68 τη] Π0π|ηὴ ΘΧΟΘΗΙΙΔΙΙ 
ἀθθΙΠαγϊ. 5ΟΗΝ, 

48. ἀπέχοντες) Α ΒΑὈΥ]οΠα. 
πᾶς ὄχλος δεινὸς φαίνεται], Α ΓΤ 

ῬΥΘΘΒΘΠΓ ἢ ΘΟΙΏΙΙΠΘΙη ΒΘη ΘΠ ΔΠῚ 
αεῇροΐθηϑ, τιῦ 2, 2, 2, ποη αἰχὶὺ φανεῖ- 
ται, αὖ δηΙηΔανοτγς (ὑδιαθυασιιβ. (οηξ, 
ΗΙρρδσςῆ. 6, 6. 

49. φοβερὰ] Οὐ φοβερὸν Ζαομπιιι8 
σΟὨ ον πον Οὐ.5..2. 7» Ἑᾳ. 6, 12, 
ἀπρονόητον ἡ ὀργῆ. Ἠϊετ. 6, 9, ὁ πό- 

τῷ ὄντι] οὕτως ἰόντων 1).(α. τηρ΄ Τ΄. 
ἐπιχειροῦσιν 19. 

ὑπολάβωσι τοῦ παντὸς] πίστεώς που πάντως 10. 

49. ἂν δ᾽ οὖν Α.Ο. οὖν ἴῃ 1. α. ἢν 
πῇ] σιωπῇ 

ὅταν Ὁ. ἂν Α.α 
φοβερὸν Ε 0 ε Ύ τ 

τοῦ π. δὲ στρ. τὸ ὑ. αἰεὶ ἰσχυ- 
51. εἰς] πρὸς Ὁ. σύρων] 

ὥρμητο Πεουιοιηιβ. [ἀΡτὶ ὡρμᾶτο. 

λεμος φοβερόν. 
51. Σύρων] ΕΠΙΔΠ ΒΌΡΓΙΑ 23, 2, 22: 

ΑΒΒυυΟΒ. ΠΟΙ ΧΟΠΟΡΏΘΏ, ΘΓ 
Ἰοσυτη ΠΟ Τοϑριοὶῦ. [πη νΕΤῸ 6. 5. 
22, ΟΥΤῚ ᾿ζθυτ ΡΥῸ ΑΑΒΒΥΤΊΒ ΠΟΙΉ]- 
Ὠδηΐαγ. ΟΗΝ. 

ὡρμᾶτο] Υ. εα Απαᾶῦ.1, το, 1. ὍΒΙ 
Ἰηΐου αἰσαπηατιθ, τ ἀρπα 'ΓΠπο. 8, 76, 
γα ϊαύτν 1 ΠΠΌΥ15. θα ὥρμηντο ΟἸΩΠ6Β 
Ἡ: στ 6. .ΧΑ᾿ 14. νποβθνός εν 26. 
ἔνθαπερ---ἐξωρμήσατο Ρῖο ἔνθενπερ---- 
ἐξώρμητο. 
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αὐτὸς τὸ ἀσθενέστατον βίᾳ προσβαλὼν ἔλαβε, τὼ δὲ δύο 
φρουρίω φοβῶν μὲν Κῦρος, πείθων δὲ Γαδάτας ἔπεισε 
παραδοῦναι τοὺς φυλάττοντας. 

ΚΕΦ. ΚΕ. 

᾿Επεὶ δὲ ταῦτα διεπέπρακτο, πέμπει πρὸς Κυαξάρην καὶ 
ἐπέστελλεν αὐτῷ ἥκειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ὅπως περὶ 
τῶν φρουρίων ὧν εἰλήφεσαν βουλεύσαιντο ὕ ὃ τι χρήσαιντο, 
καὶ θεασάμενος τὸ στράτευμα καὶ περὶ τῶν ἄλλων σύμ- 
βουλος γίγνοιτο ὅ τι δοκοίη ἐκ τούτου πράττειν; ἐὰν δὲ 
κελεύῃ, εἰπὲ, ἔφη, ὅτι ἐγὼ ἂν ὡς ἐκεῖνον ἴοιμι στρατοπε- 

2 δευσόμενος. ὁ μὲν ἄγγελος ᾧχετο ταῦτ ἀπαγγελῶν. ὃ 
δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἐκέλευσε τὴν τοῦ ̓ Ασσυρίου σκηνὴν, 
ἣν Κυαξάρῃ οἱ Μῆδοι ἐξεῖλον, ταύτην κατασκευάσαι ὡς 
βέλτιστα Τῇ τε ἄλλῃ κατασκευῇ. ἣν εἶχον καὶ τὼ γυναῖκε 

εἰσαγαγεῖν εἰς τὸν γυναικῶνα τῆς σκηνῆς καὶ σὺν αὐταῖς 
τὰς μουσουργοὺς, αἵπερ ἐξηρημέναι ἦσαν Κυαξάρῃ. οἱ μὲν 

προσβαλὼν βίᾳ Ὁ. αὐτὸς] αὐτῶν Ὁ). προσλαβὼν α. ΡΥ. ΘΟΥΓ. 5.0. Γ΄ 
δύω Α.α. γαδάτης 1). Ι. διεπράξατο 1). ἐπέστελε ἥἣ ἥκειν αὐτὸν 10. 
στράτευμα 1}. περί τε τῶν 1). χρήσονται Ἷν: καὶ] καὶ ὅπως Π.α. 
ΠΝ γίγνοιτο] γένηται Δ... δοκοίη] ἃ ἂν δοκοίη Α.α. τούτων 10. 
ἐὰν] ἢν 10. κελεύῃ] ἧς 5:. Ὁ Τὶ α. ἐγὼ ἂν ὡς] ἔγνωσαν Ἀ. ἔγνω ὡς ἂν Ὦ. 
ΘΟΥ. ἃ. οὖ ν ΒΌΡΕΓ ὦ ΓΤ. ἔγνων ὡς ἂν ἴ,. 
τοπεδευσάμενος α. 2. μὲν] μὲν δὴ 2. 
ἀπαγγέλων ΠΕ, ᾿ἐπαγγελὼν ἐδ 

ἴοιμι] ἰὼν Α.}). οοττ. ἃ. στρα- 
ἀπαγγελῶν;] ἀπαγγέλλων Α.6. 

ὁ δὲ κῦρος ἐκέλευσεν (ἐν 8.0.1.) τούτῳ τὸν 
γαδάτην τὴν τοῦ ἀσ. 1). ἣν κυαξ. 10. κυαξ. ἣν Α.α. ἣν οἱ Μῆδοι τῷ κυα- 
ξάρῃ ἐξ. Δοῃματαβ. (ΟΟαΙο65 κυαξάρει. βέλτιστα] κάλλιστα 1). παρα- 
σκευῇ Δ... Ζοπαγαβ. εἶχε 0. τὼ 10). ΘΟΥΤ. ΓΤ. τὸ ΡΓ. τῷ Α.α. Ζομαιδβ. 
γυναῖκα Α.1). οοΥΥ. α. ΖοπᾶΓαβ. αὐταῖς 1). ΡΥ. αὐτῇ σοτγ. ταύτῃ Α.α. Ζο- 
ὨΔΙΆΒ. κυαξάρει Α.α. 

φρουρίω] δαρεγνδοιθη. (ὐοηῇ. 7, οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον : ποο ἰηῇρᾶ 5, 
1; -24.} Καὶ οὕτω δὴ προσῇσαν τρεῖς 
φάλαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα, ἡ 
μὲν μία κατὰ πρόσωπον, τὼ δὲ ὕύο, ἡ 
μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν, ἡ δὲ κατὰ τὸ Ἐν 
μον. Εὰ ΟἸηϊδιῦ ΖοΟΠΔΓ8Β Ρ. 15ύ Β: 
μὲν ἕν αὐτὸς προσβαλὼν καὶ ανάμς 
νος, τὰ δὲ δύο φοβῶν κ. τ.λ. 

πείθων ἔπεισε) 6, 4, τὃ: Εἰ δὲ τῷ 
ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν. 8....Ὁ: 
᾿Αλλ᾽ ὑπακούων σχολῇ ὑπήκουσα. (ὑοηΐ, 
δἰμα πὰ δ: Β» 22: 

2. ἀπαγγελῶν] Υ. δα Η. 6τ. 2, 1, 
20. Απαθ. 7.1, 32: Οἱ μὲν ταῦτα ᾧ- 
χοντο ἐροῦντες. 

ἐκέλευσε (Οἰαἀαί ἴῃ οὔταπᾶο 
Οὐγαχασὶβ {ἀθ υπᾶσι]ο 111 {588 
Ῥᾶγθβ. νἹαθηΐαγ ; ΒΘ] ΠΙΓΠΓ ΘΏΤῚ 8. 2; 

5. 38, πηρηΐο ἢἰ Οδααΐςο, τοὶ Ογαχὰ- 
ΓΘ5 1Π 6 ποῖζαν Ἰὴ τὰ θογηδοῦϊαα. 5ΟΗΝ, 

ἣν Κυαξάρῃ) ῬτοΟΠΟΙΏΙηΙΒ αὖ ἢϊο ἴῃ 
Δ... Ροβῦ ποιῆθῃ Ροβιί! θχθιηρὶα Ροθ- 
[ἈΓΙΙΠῚ, Ρ] αἰ ΟὨ]8, Ῥαιβδηϊεθ, αἰΐα}} δᾶ 
ΤΏ65. ϑίθρῃ. ν.ὗος, νο]. 5. Ρ. 2220 Α, 
αῖθιι5 811ὰ ΠΠσθῦ δ άθυθ Δ] οσαση. Α- 
Ρυὰ Χοποροηΐθιη αααπη ἀΠᾺΠῚ ὨΟς 
50, 10] ἣν [ΟΥΐαββθ οὐ βϑιτη οὗ ΒΌΡΟΥ- 
βουιρύθπτῃ ἀθιηαθ {γα πβροβιζατη δδῦ, ΠῸἢ 
τη] τπιτ οἱ {ΓἸ δ τη. , 
κατασκευὴ ΒΕΙΏΡΕΙ ΧΟΠΟΡΠΟΙΤΙ οβυ]η- 

ΒΕΓ ΘΉ ΠῚ ΘΓΟΥ̓ΠΑΙ ΘΠ πη, τταρασκευὴ 
ἈΡΡΑΓγδΐιΙΒ, ᾿τη ΡγΙΠ}}8. Ὀ6]ΠΟα8. 5ΟΗΝ. 

τὼ γυναῖκε ἡ (ὐὑγαχα! Ρ]Όγο8 (δ 
ΡΥροα τη] ΓΟ 185 {]586 θχθιίαβ [685- 
[ΑΓ ΒΌΡΥα 4, 5.52. ΕΙΒΚ. 



ἘΠ τ. 2δὅ 

3 “5. 3᾽ ᾿ Ν Ν Ν Α͂ 

3δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττον. ὁ δὲ πεμφθεὶς πρὸς τὸν Κυαξάρην [5] 
3 Ὁ Ἂ » 4 3 ’ 5 ΚΎΝ Ἵ- Ἂ 

ἐπεὶ ἔλεξε τὰ ἐντεταλμένα, ἀκούσας αὐτοῦ ὃ Κυαξάρης 
Ψψ' Κ, 53 Ἂ 4 -“ 7, 

ἔγνω βέλτιον εἶναι τὸ στράτευμα μένειν ἐν τοῖς μεθορίοις. 
εἰ « ἐκ ἃ »,) ς σι Ὁ 3 

καὶ γὰρ οἱ ἱ]έρσαι οὺς μετεπέμψατο ὁ ἰκῦρος ἧκον" ἦσαν 
4 δὲ “μυριάδες τέτταρες τοξοτῶν καὶ πελταστῶν. ὁρῶν οὖν 
καὶ τούτους σινομένους πολλὰ τὴν Μηδικὴν, τούτων ἂν 
ἐδόκει ἥδιον ἀπαλλαγῆναι ἢ ἢ ἄλλον ὄχλον. εἰσδέξασθαι. ὃ 
μὲν δὴ ἐκ ἱἹερσὼν ἄγων τὸν στρατὸν ἐρόμενος τὸν Κυα- 
ξάρην κατὰ τὴν Κύρου ἐπιστολὴν εἴ τι δέοιτο τοῦ στρα- 
τοῦ, ἐπεὶ οὐκ ἐφὴ δεῖσθαι, αὐθημερὸν, ἐ ἐπεὶ ἤκουσε παρόντα 
Κῦρον, ᾧχετο πρὸς αὐτὸν “ἄγων. τὸ στράτευμα. 

5 δὲ Κυαξάρης ἐ ἐπορεύετο τῇ ὑστεραίᾳ σὺν τοῖς παρα- 
7] ς ΄σι ΄ 9 ῇ ἙἉ σι 

μείνασιν ἱππεῦσι Νίηδων' ὡς δ᾽ ἤσθετο ὁ Κῦρος προσι- 
7 Ἄς Κ Ἂι ’ χω “ ς ψ Χ 

ὄντα αὑτον, λαβὼν τοὺς τε τῶν ἱἱερσῶν ἱππέας, πολλους 
“7 5 Ν ἐν ’ »" Ἂς ΧΝ 5 , 

ἤδη ὄντας, καὶ τοὺς Μίῆηδους πάντας καὶ τοὺς Αρμενίους 
᾿ ς 2 ΄“ ΕΒ ἌΆ Ν 3 

καὶ τοὺς Ὑρκανίους καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων τοὺς εὐιπ- 
’ ὧν ; 3 ἮΝ ΄σ 

ποτάτους τε καὶ εὐοπλοτάτους ἀπῆντα, ἐπιδεικνὺς τῷ Κυα- 
6 ξάρῃ τὴν δύναμιν. ὁ δὲ Κυαξάρης ἐ ἐπεὶ εἶδε σὺν μὲν τῷ [3] 
Κύρῳ πολλούς τε καὶ καλοὺς κἀγαθοὺς ἑπομένους, σὺν 
ἑαυτῷ δὲ ὀλίγην τε καὶ ὀλίγου ἀξίαν θεραπείαν, ἄτιμόν τι 
αὐτῷ ἔδοξεν εἶναι καὶ ἄχος αὐτὸν ἔλαβεν. ἐπεὶ δὲ καταβὰς 
ἀπὸ τοῦ ἵππου ὁ ζῦρος προσῆλθεν ὡς φιλήσων αὐτὸν 

Χ ͵ ς ’ὔ ᾽, Ν δεν ΣΝ “σι 

κατὰ νόμον, ὃ Κυαξάρης κατέβη μέν ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἀπε- 
στράφη δέ: καὶ ἐφίλησε μὲν οὗ, δακρύων δὲ φανερὸς ἦν. 

"ἐκ τούτου δὴ ὁ Κῦρος τοὺς μὲν. ἄλλους πάντας ἀποστάν- 
τας ἐκέλευσεν ἀναπαύεσθαι: αὐτὸς δὲ λαβόμενος τῆς δε- 

3. κυαξάρη ἃ. ὁὃκ. αὐτοῦ ἢ. ἐν τοῖς] αὐτοῖς α. εἰ ἐν 5.0.1.» ἐν αὐτοῖς 1). 
τέταταρες 1). 4. τούτους] τοὺς Α.(α. σοΥΥ. 8. Τ΄ ἀπαλλαγῆναι] 
μᾶλλον δαά. Ὦ. στρατεύματος :. Ε᾿ Τῇ Ὁ: ἐπορεύετο :. μήδων 
ἱππεῦσιν 1). τῶν περσῶν] πέρσας Ὁ. πάντας] παρόντας Α.α. καὶ 
τοὺς ὑρκανίους ΠῚ. Δ. ταῦ. Ὑ. ξυμμάχων α. τε καὶ εὐοπλοτάτους ΟΤη. 
Δ. καὶ εὐοπλοτάτους (α. τηρ΄. Γ΄. ἀπήντα] λαβὼν δαά. 9). ἐπιδεικνὺς] καὶ 
ἐπιδείκνυσι Ὦ. κυαξάρει Α.α. 6. κἀγαθοὺς] καὶ ἀγαθοὺς σΟα!]668. 
συνεπομένους 10. σὺν ἑαυτῷ ] καὶ αὐτῷ Ὦ. ἔδοξεν αὐτῷ 10. ὁ κῦρος 
ἀπὸ τοῦ ἵππου 10. ἦλθεν 1). φιλήσων] ἡεῖς πὶ. 1}. ἐφίλησεν οὗ Α, 
φανερῶς 1). ργ., αὐ νἹάθίιν. ἡ. δὴ] δὲ Ὁ. ἅπαντας 1). ἀναστάν- 
τῶν ΤΝ (6: ὉΟΙΥ. 5...Ὁ.Ψ ἀναπαύσασθαι 1). 

8. Πέρσαι] Ἴες 51. Ῥγοτη. 3 οἱ αἰτὸ2ι.. ΠΌΤΟΗ. 
4. ἥδιον---μᾶλλον Οοηΐ. δα 2, 4,1το. 5. εὐοπλοτάτους] [ηΐτα 6, 2, 4: 

5ΟΗΝ, δα εχίριδ ῃϊο Αἰ ϑόγίαϑ ἢεθ Ὅπως αὐτοὶ ἕκαστοι φανοῦνται καὶ εὐο- 
80 ΠρυῖΒ. Ἥδιον ΒΟ]. 1Πὶ 8. 9. πλότατοι καὶ ἱππικώτατοι. 

ἐπιστολὴν] Μαηδαίμπιη, αὐ Ζβοἢ. 6. κατὰ νόμον] Υ.. δα 1, 4, 28. 



ὃ 

᾿ 

ΙΟ 

9250 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ΙΝΕΤ΄. ΟΥ̓ΒῚ 

“ ΄σ , Ἂς 3 Ἂ, ΒΝ “ «ς “ 327 

ξιᾶς τοῦ Κυαξάρου καὶ ἀπαγαγὼν αὐτὸν τῆς ὁδοῦ ἔξω 
πὸ πων γ 7 “- “ , ε - 

ὕπο φοίνικας τινας, τῶν τε Μηδικῶν πίλων ὑποβαλεῖν 
εν 5 τγ τ δν ,ὕ Ν Ν ὁ 

ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ καθίσας αὐτὸν καὶ παρακαθισάμενος 
εἶπεν ὧδε. 

Εἰπέ μοι, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὦ θεῖε, τί μοι ὀργίζει καὶ [4] 
ζ Ἃ ἊΝ Φ “ σ ; “- ᾽ 5, 3 00 δὴ ς 

τι χαλεπὸν ὁρῶν οὕτω χαλεπῶς φέρεις; ἐνταῦθα δὴ ὃ 
΄ 3 7 “ 5 ΄σ - Χ ».} 

Κυαξάρης ἀπεκρίνατο, ὍΟτι, ὦ Κῦρε, δοκῶν γε δὴ ἐφ 
Υ͂ 4 ᾿ σ΄ - ΄ Γ 

ὅσον ἀνθρώπων μνήμη ἐφικνεῖται καὶ τῶν πάλαι προγόνων 
καὶ πατρὸς βασιλέως πεφυκέναι καὶ αὐτὸς βασιλεὺς νομι- 

ὥδμενος εἶναι, ἐμαυτὸν μὲν ὁρῶ οὕτω ταπεινῶς καὶ ἀναξίως 
ἐλαύνοντα, σὲ δὲ τῇ ἐμῇ θεραπείᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει 
μέγαν τε καὶ μεγαλοπρεπῆ παρόντα. καὶ ταῦτα χαλεπὸν 

μὲν οἶμαι καὶ ὑπὸ πολεμίων παθεῖν, πολὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ, χαλε- 
΄ ἊΝ ͵ “ “ ὡ» Ἂ Χ 

πώτερον ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν ταῦτα πεπονθέναι. ἐγὼ μὲν 
εἶ “- Ψ, Ἃ Ν “ “ “ [χ4 Ἃ 

γὰρ δοκῶ δεκάκις ἂν κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι ἥδιον ἢ 
5 ἊΝ σ“ Χ ἈΡΑ͂Ι “- Χ » Χ » - 3 , 

οφθηναι οὕτω ταπεινὸς καὶ ἰδεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐμοῦ ἀμελη- 
΄σ Ν - ζω Ε 

σαντας καὶ ἐπεγγελῶντας ἐμοί. οὐ γὰρ ἀγνοῶ τοῦτο, ἐφη, 
«“ » ͵ )7 7 53 » Ν Ν ΄ 3 ἣν σ΄ 

ὅτι οὐ σύ μου μόνον μείζων εἶ, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι 
, “- ἰώ Ν 7 

ἰσχυρότεροι ἐμοῦ ὑπαντιαζουσί μοι καὶ κατεσκευασμένοι 
“4 , “ ω Ν ΄- ΕΥ - 

εἰσὶν ὥστε δύνασθαι ποιῆσαι μᾶλλον. ἐμε κακῶς ἢ παθεῖν 
ὑπ᾽ ἐμοῦ. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων. πολὺ ἔτι μᾶλλον. ἐκρατεῖτο [5] 

ὑπὸ τῶν δακρύων, ὥστε καὶ τὸν Κῦρον ἐπεσπάσατο ἐμ- 
πλησθῆναι δακρύων τὰ ὄμματα. ἐπισχὼν δὲ μικρὸν ἔλεξε 
τοιάδε ὁ ἸΑῦρος. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν, ὦ Κυαξάρη, οὔτε λέγεις ἀληθῆ οὔτε 
ὀρθῶς γιγνώσκεις, εἰ οἴει τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ Μήδους κατε- 

τοῦ] τῆς Ὁ. κυαξάρους 5. ΟΟΥΤ. 8.7. 7.0. 4] Ὠ1Ο τηρ'. τί διαφέρει 
ἀνὴρ ἀνδρός. καὶ οτὴῃ. 1). πίλων] ἀπ (βοαυϊίαν Πογα ογᾶ88) ὑλῶν 1). ΡΥ.» 568 
Ραποίμπι ροβιζυτῃ βιὉ α οὕ Τ. Δοοθ 15 ΒΌΡΘΙ ἐ, ΘΓΆΒ115 ΒΌΡΘΓ ὦ. ὑποβάλλειν Ὁ. 
παρακαθιζόμενος .). εἶπεν] ἤρετο 1). ὃ. ΓΛΌ τὶ ὀργίζῃ. οὕτως Α. 
Θ.ΟἿΙ, 1). ἀπεκρίνατο] αὐτῷ λέγει τοιάδε 10. ὅτι] ὅτι ἔφη Ὁ. ὅσων 
ΑΔ. οἱ Ὁ. Ῥγ.. υἵὐ νἀ δία. ἀφικνεῖται Α.Ε. πεφυκὼς Ὁ).6. 5.ν. 
ὁρῶν Α.α. οὕτως Α. Πϊο εἴ 9. 9. χαλεπώτατον 1). δοκῶ] δυκῶ 
ἔφη 10. ἥδιον δῦναι 10. ἐμοὺς οηΠ. ἢ. καὶ οἵη. Ὁ). ἐπιγελῶντας . 
μεῖζον ἴα. ὍΟΥΓ, 5.0.1. εἰἼ η. 9). »υ. ἰσχυρώτεροι 0). ργ. ὑπαντιά- 
ζουσι] ἀπαντῶσι Α.6. ρΡΓ., 5664 ὑ 8. ν.Υ. καὶ κατεσκευασμένοι εἰσὶν] ἑ ἕκατε- 
σκευασμένοι 1)., Ἰηδογίο 1ΠΓΘΥ ε οὗ κ 0. γ. το. ὃ οἵη, ἴα. ὦ κυαξάρη] 
ἔφη ὦ θεῖε 1). ἀληθῶς 1). 

7. τῶν Μηδικῶν πίλων) ΠΠΙδῦ. τ. 4, 9. κατὰ τῆς γῆς καταδῦναι] ΝΑ, δα 
[, 20: Ὑποτιθέντων αὐτῷ τῶν θερα- ΑὨΔ}). 7,1, 30. 

΄ ν ᾿ τ , " . « 
πόντων ῥαπτὰ, ἐφ᾽ ὧν καθίζουσιν οἱ ὑπαντιάζουσι] ἨοΒγο 8: ὝὙὝσπαν- 
Πέρσαι μαλακῶς. τιάζει, ὑπαντᾷ. (Οὐοηΐ. 4, 2, 18. 



ΕΒ  ΦΧΨΡΗΤΙ 5. 

ὦ “ « Ν “ Ν “- - Χ ἴ 

τι σκευάσθαι ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ κακῶς ποιεῖν. τὸ μέντοι 
ω ᾽ ΄ - » ΄ χδί Ἂ ὃ , 

σε θυμοῦσθαι οὐ θαυμάζω" εἰ μέντοι γε ἀδίκως ἢ δικαίως 
9 ἴω ῇ , ΄ο 

αὑτοῖς χαλεπαίνεις, παρήσω τοῦτο᾽ οἶδα γὰρ ὅτι βαρέως 
“δ 

ἂν φέροις ἀκούων ἐμοῦ ἀπολογουμένου ὑπὲρ αὐτῶν" τὸ 
μέντοι ἄνδρα ἄρχοντα πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν τοῖς ἀρχο- 
μένοις; τοῦτο ἐμοὶ δοκεῖ μέγα ἁμάρτημα εἶναι. ἀνάγκη γὰρ 
διὰ τὸ πολλοὺς μὲν φοβεῖν πολλοὺς ἐχθροὺς ποιεῖσθαι, 

Χ Ἁ Ἂς ΄σι Υ 7 “σι σ᾿ 7ὔ 

διὰ δὲ τὸ πᾶσιν ἅμα χαλεπαίνειν πᾶσιν αὐτοῖς ὁμονοιαν 
5 ΄ Ὁ ΄ δ: «“(Ἅὐ 8... δὰ ΕῚ » 7, 27 

τφζέμβαλλειν. ὧν ἕνεκα, εὖ ἰσθι, ἐγὼ οὐκ ἀπέπεμπον ἄνευ 
Ε ΄- ’ὔ ζ ΄ ΄, ἣν δ. Χ 

ἐμαυτοῦ τούτους, φοβούμενος μὴ τι γένοιτο δια τὴν σὴν 
ἊἋ , ’ ἐ σ΄ 7 “- κὴ 3 Χ ΄- 

ὀργὴν ὃ τι παντας ἡμᾶς λυπῆσοι. ταῦτα μὲν οὖν σὺν τοῖς 
΄“΄ ΄“΄“᾿ 7] 3 ΄“΄ 32 Ἅ ἊΜ 

θεοῖς ἐμοῦ παρόντος ἀσφαλῶς ἔχει σοι τὸ μέντοι σε νο- 
7, Ἧς 5 ΎΣΑ κι» ω - 3, κα αὶ ΄ - 7, 

μίζειν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικεῖσθαι, τοῦτο ἐγὼ πάνυ χαλεπῶς φέρω, 
΄“. “ 7 ᾿ς 7 ς ΄σ΄ 3 ἈΝ 

εἰ ἀσκῶν ὅσον δύναμαι τοὺς φίλους ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ 
“ 37 ΕῚ 7 Ψ ΄“΄ 3 7 » Ν 12 ποιεῖν ἔπειτα τἀναντία τούτου δοκῷ ἐξεργάζεσθαι. ἀλλὰ 

Ἂ ΒΩ ΝΝ “ 3 τι “ 3 Ν 5 κ᾿ 3 » ᾽ 

γαρ, ἐφη: μὴ οὕτως εἰκῇ ἡμᾶς αὐτοὺς αἰτιώμεθα" ἀλλ,, εἰ 
Ν ΄ “7 » Ν 3 3 - 

δυνατὸν, σαφέστατα κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ ἐμοῦ 
5 ,ἤἅ Ν δ » 7 δ ε , 3 « 

ἀδίκημα. καὶ τὴν ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑπόθεσιν ἔχω ὑπο- 
Ψ' ἊΝ ’ὔ ἴω Ἂν Ν ε ΄- 

τιθέναι" ἐὰν γάρ τί σε φανῶ κακὸν πεποιηκῶς, ὁμολογῶ 
τ “ Ν ᾿ Ν ἝΝ Ἄ Χ 

ἀδικεῖν: ἐὰν μέντοι μηδὲν φαίνωμαι κακὸν πεποιηκὼς μηδὲ 
κ᾿ » ᾿ Χ 35 - , ᾿ ὄλᾶο Ὁ “-"Ἶ 5 

βουληθεὶς, οὐ καὶ σὺ αὐ ὁμολογήσεις μηδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδι- 
δὴ Ν Χ "΄ 

14 κεῖσθαι ; ; ᾿Αλλ᾽ ἀνάγκη, ἐφη. ᾿Ἐὰν δὲ δὴ καὶ ἀγαθὰ σοι 
πεπραχὼς δῆλος ὦ καὶ προθυμούμενος πρᾶξαι ὡς ἐγὼ 
πλεῖστα ἐδυνάμην, οὐκ ἂν καὶ ἐπαίνου σοι ἄξιος εἴην μᾶλ- 

ὥστε ἱκανοὺς εἶναι σὲ] σοι ἱκανοὺς εἶναι Α.α., 568 ε ΒΈΡΟΓ οἱ ᾿. 1τ. θυ- 
μοῦσθαι] καὶ φοβεῖσθαι ταά. 1). μέντοι γε] μέντοι 1). δικαίως ἢ ἀδί- 
κως ἐχαλέπαινες 0. ἂν οἵη. Α. φέρης α. ἔμοιγε 1}. τὸ 
πολλοὺς μὲν φοβεῖν] μὲν τοῦτο Α.ἃ. ρτ. 
οὕνεκα Α.α. ἔκα 1). σοτΥ. 5.ν.1. 
σὴν οτὰ. (. ἕξει 10. 
1... πὴ ὕπι. ἃ... 5.0νὉ Υ. 

ἅμα πᾶσιν 12. ΠΥΜΩΙ 

οὐχὶ 1). γένοι ΡΥ ΘΟΗΣ ΒΕ. 
χαλεπῶς πάνυ 1). ἐναντία 1). τούτω Ἢ 

ὁποῖον 10. ἐγὼ ὑποτίθεμαι 1). ἢν 10. σε 
σ᾽ ἐγὼ 0. ὁμολογῶ--- πεποιηκὼς οτ. "Ὁ. ὁμολογήσης ἢ. ρυ. ἀλλ᾽ 
οὐ. 1}. 14. ἢν Ὁ. ἀγαθὰ πεπραγώς σοι ὡς ἐγὼ] ὁπόσα 1). 
ἠδυνάμην ἃ. 5. ν. τ. 1. ΘγαΒ]Ὁ 8141 δηῖθ ε. καὶ οἵη. Ὁ. σοι οἵὴῆ. Α.α. 

ΓΑ ΥΔΥΙΟσ Τὴ ΠΙσθη τα ΠῚ δὺ- 1. μέντοι γε] Υ.. δὰ 1, 6, 8. 
12. ὧν ἕνεκα] ΓΑ τοτιτη ναγιθίαϊεβ 

ἰογίαββθ οὐἵδο. οἐχ οὗ ἕνεκα, ηποα εϑβί 
ΘΟ Ὁ χγ0. 0(οηΐ.:, 2. 7; 5» 3. 42. 

ὀργήν] Υ. 4, 5. 9. 
πάνυ χαλεπῶς] ΝΙΒῚ Πῖο αποῆτιθ 

βου θοηστιη παγχαλέπως, αὖ 6Χ ΠΠὈΥ15 
ΟΡἕ 18 ἈΠ. 7.» 5» 16 τοδί! οἱ 9, 2, 
13 τοι θηπιτη σΟη͵εοὶ. Ὗ΄. Ργϑῖ. 

Ῥ-. χι!. 
σα Ὁ. ἕἷβα πάνυ χαλεπῶς ΟΥΊΠΘΒ 
Ρ]αι. ὕοην. Ρ. 176 Α. 

13. δικαιοτάτην] (ΠΛ ΓΆΥ]18. ἢ δθς 
Ἰηξογργείαῦαγ : “ἔφιιθ θρο δαΉϊ, με οδΐ 
ἐηΐοῦ αηλῖοος «ηιιδοίηνα, οοπαϊιέϊοη ον 
εγο. 0 Ν 

14. σοι] ΕΥΘ πθΠ5 ἀρυα Χρῃ. αποηὰθ 
ἀαιοατη ἄξιος, την! Πὶς δχῖρτιδο Παεὶ. 

5 



258 ΧΕΝΟΡΗΘΟΝΤΙΉ ΝΒ. ΟΥ̓ΕΙ 

37 Υ , 
15 λον ἢ μέμψεως : : Δίκαιον γοῦν, ἔφη. Αγε τοίνυν, ἐφη ὁ[6 

Κῦρος, σκοπῶμεν τὰ ἐμοὶ πεπραγμένα πάντα καθ᾽ ἕν ἕκα- 
στον᾽ οὕτω γὰρ μάλιστα δῆλον ἔσται ὃ τι τε αὐτῶν ἀγα- 

»» » Ἂς ὙἩ , » 7ὔ » 5, 5 “ “ 

16 θὸν ἐστι καὶ ὅ τι κακόν. ἀρξώμεθα δ᾽, ἔφη, ἐκ τῆσδε τῆς 
3 “ 3 τ ΄ Ἦν ὙἿΝ Ἅ Ν δ 

ἀρχῆς, εἰ καὶ σοὶ ἀρκούντως δοκεῖ ἔχειν. σὺ γὰρ δήπου 
» ΝΠ ΡΟΣ ἣ 7 3 7, Ν “ 
ἐπεὶ ἤσθου πολλοὺς πολεμίους ἡθροισμένους, καὶ τουτοὺυς 
ἐπὶ σὲ καὶ τὴν σὴν “χώραν ὁρμωμένους, εὐθὺς ἔ ἔπεμπες πρός 
τε τὸ Περσῶν κοινὸν συμμάχους αἰτούμενος καὶ πρὸς ἐμὲ 
ἰδίᾳ δεόμενος πειρᾶσθαι αὐτὸν ἐμὲ ἐλθεῖν ἡγούμενον, εἴ 

“ ,᾽ 3 ΩΝ ᾽ ] “- δὰ" ας 

τινες ]ερσῶν ἴοιεν. οὔκουν ἐγὼ ἐπείσθην τε ταῦτα ὑπο 
“- ᾿ ΄ - “΄ Σ Ἄ 

σοῦ καὶ παρεγενόμην ἄνδρας ἄγων σοι ὡς ἣν δυνατὸν 
Υ 9, νν 53 ,, ᾽ Ξ 

17πλείστους τε καὶ ἀρίστους : Ἤλθες γὰρ οὖν, ἐφη. Ἐν [7 
τούτῳ τοίνυν, ἔφη, πρῶτόν μοι εἰπὲ πότερον ἀδικίαν τινά 
μου πρὸς σὲ κατέγνως ἢ μᾶλλον εὐεργεσίαν ; Δῆλον, 

ιϑέφη ὁ Κυαξάρης, ὅτι ἔκ γε τούτων εὐεργεσίαν. Τὶ γὰρ, 
27 » Ν - ᾽ 5 Ν 7 37 Ν 

ἐφη, ἐπεὶ οἱ πολέμιοι ἦλθον καὶ διαγωνίζεσθαι ἔδει πρὸς 
᾿ Ν 3 ΄ , »" ᾽ Ἂ , » " 

αὑτοὺς, ἐν τούτῳ κατενοησὰς ποὺ με ἢ πόνου ἀποστάντα 
"ὕ ἤει. ΄ » Χ Χ 75 " 9 
ἢ τινος κινδύνου φεισάμενον; Οὐ μὰ τὸν Δί, ἐφη, οὐ 

Ἁ 7 7 ἃ 7 Ἁ ΄-΄“ ΄- « 

τομεὲν δη. Τί γὰρ, ἐπεὶ νίκης γενομένης σὺν τοῖς θεοῖς ἡμε- 
 φ » ἴω ῳ ’, » ’ 

τέρας καὶ ἀναχωρησάντων τῶν πολεμίων παρεκάλουν ἐγώ 
σ “ Ἁ » Χ ,, “ ᾿ “ 

σε ὅπως κοινῇ μὲν αὐτοὺς διώκοιμεν, κοινῇ δὲ τιμωροίμεθα, 
“ Ἁ "7 ἈΝ ᾽ Ν 7 ΄-΄- 7 

κοινῇ δὲ εἴ τι καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρποί- 
3 ᾿ "7 ΄ 7 Ξ- 

μεθα, ἐν τούτοις ἔχεις τινά μου πλεονεξίαν κατηγορῆσαι: 

γ᾽ οὖν Ὦ. 15. γὰρ] γὰρ δὴ Ὁ. κατάδηλα Ὦ. ὅτι αὐτῶν ἀγαθόν 
ἐστιν ὅτι κακόν ἃ. τε οἴη. Μ. τ6. ἐκ οἴη. Α.(ὰ. ἀρχῆς οἵα. ἃ. δοκεῖ ἀρ- 
κούντως ). σὺ] οὐ (ἃ. οΟΥ. τηρ. τ. καὶ οἴη. α. 58. ν. 8]. τὰ. 3. ὡρμημέ- 
νους 10. κοινὸν Περσῶν ἃ. αὐτόν με 1). εἴ} οὐ σα τ ἴοι- 
μεν ἃ. οὐκοῦν σΟα!Ις68. ἄγων] φέρων 1). ΠΟΥΤ. τηρ΄. ἦν δυνατὸν] ἐδυ- 
νάμην ΤῈ Τ7; τοίνυν ἔφη οτη. 10. μοι πρῶτον :. τινά μου] 
ἐμοῦ Ὦ. ἔγνως ΒΣ ὅτι οτη. 2). ἔν γε τούτῳ ἢ). 18. ἐπεὶ 
Θ ΟΠ ΘΙ ἤογι5. εἰπὲ Α., ἐπειδὴ (ἃ. τηρ. ΓΤ. εἰπὲ ἐπειδὴ “Μ. που οἵη. ἢ. 
πόνου πόνου τινὸς [0. φεισάμενον] ν ἴῃ 788.» 4] ον 8. Υ, α- τινος 
οτη. 1). Τῷ. γεμένης 1). νο 5.0.1. σε ἐγὼ .. διώκοιμεν] διοι- 
κοῖμεν Δ.Ο. ργ. τιμωρώμεθα 1). τι ἀγαθὸν ἢ καλὸν 1). καλὸν] 
κακὸν 58.ν.Υ. ἃ.Μ. κἀγαθὸν] ἢ 5.ν.τ. α.Μ. ἐμβαίνοι Α.α. ἔχοις (., 
5864 ο ἴῃ 11{π|8. ἐμοῦ 10. 

τ6. ἀρχῆς] Θυδπὶ 6χ Οὐάχασὶβ νοΐο νῈ]18, ὕππ| ΠΘρΆΓΟΠΘ Δ ἀθγθ ΟΡΟΥ- 
ΒΒΟΘΡΟΥΔΟ 1, 5» 4. τοραΐ, μὴ μετέχειν. ΡΙαῖο ῬΏΠ]ΘΌΙ Ρ. 

τονυιοηΐ, 5,.5, 50". 4. ας ῊΣ. 5ο 1): “Ῥάδιον---ἀφεῖναί με μηκέτι ἐπ᾽ 
καλὸν κἀγαθὸν] Ν. δα 7, 2, 18. ἐκεῖνα ἰόντα δεῖν μηκύνειν τοὺς λόγους. 

5ΟΗΝ. Πόσα ἄθρεο Ηρφιπαοτῆο. 5ΟΗΝ. 
20. ἀφῆκα] 851 νογθιιπὶ μετέχειν ἴῃ [ἃ 1., ΘΟΥΓΘΟΓΟΤΙ 115 4 1881 οου τα Π 10.118 

δηὔαυα βογρίθγα Ἰοσατα βαστη ποῦὶ ἰπίθυ 58 ἰηῈ0Π}}00 118 Δα ΑἸξατ ΘὨ[Ϊ8. 



ΕΒ. ΘΑΡνς 4250 

Ἁ Ν ᾽ὔὕ Ν ΄ι 7 ε Ἁ “" ΄ὔ 

“οὗ μὲν δὴ Κυαξάρης πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὁ δὲ Κῦρος πάλιν [8] 
», Ω ᾽ πλδ25 Ν ᾿ κι ρ οι τῇ ΓΑ ΤΟ 
ἔλεγεν ὧδε" ᾿Αλλ᾽ εἰ πρὸς τοῦτο σιωπᾶν ἥδιον σοι ἢ ἀπο- 

7 Φ ϑ. 5᾽ ΠῚ . 5, » ΄- ϑι ον Φ 

κρίνασθαι, τοδε γ᾽, ἐφη; εἰπε εἰ τι ἀδικεῖσθαι ἐνομισας ὅτι 
» 7 3 » ᾿ ΣᾺ 7 Φ ᾽ Ν ᾿ 3. .ῷ 

ἐπεί σοι οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διώκειν, σὲ μὲν αὐτον 
“ “- ἔ ’, ο “- “- ’ὕ 

ἀφῆκα τοῦ κινδύνου, ἱππέας δὲ τῶν σῶν συμπέμψαι μοι 
ἐδεόμην σου" εἰ γὰρ καὶ τοῦτο αἰτῶν ἠδίκουν, ἄλλως τε 
καὶ προπαρεσχηκὼς ἐμαυτόν, σοι σύμμαχον, τοῦτ᾽ αὖ παρὰ 

)ι σοῦ, ἔφη, ἐπιδεικνύσθω. ἐπεὶ δ᾽ αὖ καὶ πρὸς τοῦτο ἐσίγα ὁ [9] 
᾽7ὔ 3 Ἁ ἴω ὔ δ ᾳ » 7 

Κυαξάρης, ᾿Αλλ’ εἰ μηδὲ τοῦτο, ἔφη: βούλει ἀποκρίνασθαι, 
Ἁ ΄ι ᾽ Ἷ 3 » νΨ “ » 

σὺ δὲ τοὐντεῦθεν λέγε εἴ τι αὖ ἠδίκουν ὅτι σοῦ ἀποκρινα- 
μένου ἐμοὶ ὡς οὐκ ἂν βούλοιο, εὐθυμουμένους ὁρῶν Μή- 
δους, τούτου παύσας αὐτοὺς ἀναγκάζειν κινδυνεύσοντας 
ἰέναι, εἴ τι αὖ σοι δοκῶ τοῦτο χαλεπὸν ποιῆσαι ὅτι ἀμελή- 
σας τοῦ ὀργίζεσθαί σοι ἐπὶ τούτοις πάλιν ἥτουν σε οὗ 
3 “ 5 Ν “- σι 5. Χ ΕΥ επ 7 » 

ἤδειν ὅτι οὔτε σοὶ μεῖον δοῦναι οὐδὲν οὔτε ῥᾷον Νίηδοις ἐπι- 
“ Ν Ν τ Υς γ4 ἜΡΕῚ ’ 

ταχθῆναι" τὸν γὰρ βουλόμενον δήπου ἕπεσθαι τησὰ σε 
“ “- 7 Ν Ἁ “ Χ 7 

559 δοῦναί μοι. οὐκοῦν τούτου τυχὼν παρὰ σοῦ οὐδὲν ἤνυτον, 
᾿ ΄, , ᾿ 5 "7 ᾿ ἃ 

εἰ μὴ τούτους πείσαιμι. ἐλθὼν οὖν ἔπειθον αὐτοὺς καὶ οὺς 
7ἷ Ἕ 327 ἤ “΄ ́" 5 Ἁ Ἁ 

ἔπεισα τούτους ἔχων ἐπορευόμην σοῦ ἐπιτρέψαντος. εἰ δὲ 
“- ᾿ν δὰ ΕΝ , 5Ὸ» ὦ Ἃ [- ς ) 

τοῦτο αἰτίας ἄξιον νομίζεις, οὐδ᾽ ὅ τι ἂν διδῷς, ὡς ἔοικε, 
Ἁ “- ’, 7 ᾿ 3 ἴω 7, 

“3. παρὰ σοῦ δέχεσθαι ἀναίτιόν ἐστιν. οὐκοῦν ἐξωρμήσαμεν 

20. δὴ οπι. Ὁ. ταῦτα 10. εἰ] ἐπεὶ Ὁ. τόδε] τό Α.α. 
οὐκ Α. οἵ οὐκ ΡῬΡιαποίβ ποίαϊο α. 

ἢ [7 

ὅτι] ὅτι 
ἐδόκει οὐκ ἀσφαλὲς 1). διώκειν] τὸ διώ- 

κειν 1). ἀφῆκα] οὐκ ἀφῆκα Ὁ). τοῦ] τούτου τοῦ 1). κινδύνου] μετέ- 
χειν δα. ἢ). ροϑύ ἀφῆκα (. πιρ'. 8]. τὴ. ἱππεῖς 10. πέμψαι Α.α. μοι 
οἵη. ἃ. ἔφη παρὰ σοῦ 10. 21. ταῦτα 10. βούλει ααα. 6. πιρ-. 
686. πη. 48 20. μετέχειν. 
του ΘΘΡΠ Δα. 
δοκῶ σοι 1). 

σὺ δὲ] σὺ Ὁ. 
ΤΑΌΤΙ τούτους. 

οὗ Ο. ὃ Ὁ. οὗς 

εὐθυμούμενος Ε. ΡΥ. τού- 
ἀναγκάσειν Δ.α. τι] τε. ΟΟΥῪ. 8. . Τ΄. 

Α.Ὁ. ρζ., ογᾶβθο ἀθίηπαθ υς. ἤδειν} ἡγῇ Α., αἱ 
α. ργ.. 41 Ἰὴ τᾶ8. ἤδειν. Ῥοβί αποά ὅτι οἵη. 1). ογαϑιύ (. ἀο]οὶ [.. ΜΥ ὉΡῚ 
»ἤ φι “. ΄- » ἄμεινον Δ... ΡΥ. μεῖον ΟΟΥ̓Τ. μεῖον ὃν 19. δοῦναί μοι 1)... 5. ν.Υ΄. οὔτε] 
οὐδὲ Α.α. ῥᾷδιον Ὁ. ἐπιταχθῆναι) οὐδέν δα, 1). σε) σοι 0. ΡΥ. 
22. ἤνυτον] ἢ ἤνυον α. σοΥΓ.» 4] ΘΕΔΙη ΒΘΟΘΘΘῺΒ εἰ ἴὴ 188. ἦν Α.}). πεί- 

σαιμι---τούτους Α.Ε. τηρ'. Τ. ἔχων] λαβὼν 10. εἰ δὲ τοῦτο] εἰ δὴ τοῦτό 
γε}. ἄξιον νομίζεις] ἀξιοῖς νομίζειν Α.(ἃ, σΟΥΥ. 5.0. δίδως 9: ὡς] 
ἴσω ΔΑ. ἴσὼς Ἐ., Βρ᾽ τῖσαι σϑρίθ, αὖ νἹάθίαν, ἃ ΘΟΥ̓, ἀὐθη, Μ. ἴσως Ἡ.ἴ,. ργ. 
δέχεσθαι παρὰ σοῦ Ὦ. 23. ἐξώρμησα μὲν α. ΓΥΜΕΙ ΨΊΡΕ: Ὁ}. 

καὶ τοῦτο] ϑ᾽ΠΘπίαπι ΟΥ̓Χ νΒ Ἰῃ- 
(6 Υ]ΠΔ ῬΙΓῸ ΟἹ! ΠΔΙΙΟΙ6. ΒΒ η8 Ον- 
γῈ5 1ἴὰ ΡΘΡΡῚΣ ; πιο τοίου οὔτ 56- 

ΨΘΥΡΙ5. παοταῦ Ἰποῃοδίιηι, εἴ τι αὖ ἠδί- 
κουν. ΟΗΝ. 

22. ἤνυτον γεοία ΕἸΒΟΠΘΤιιΒ, σα τη 
αᾳΘΠ5 τοῦτ᾽ αὖ. ΟΝ. 

21. Οοηῇ. 4,1, 13 566. 
εἴ τι αὖ] Ῥοβὲ ᾿πύθγροβιία νουθᾶ 

Ρίαγα τορθῦιν, απο βαργα αἰνουβὶβ 

ΔΙ ΘΥ 15. ἔΟΓΠΊδθ ΘΧθπιρὶα Χοποροηΐθα, 
να Νεοῦ. 4, 27. ὩΟῚ ΓΪΠπ8 δ5]πὲ 
ν᾽ τοβα απιδπ Πος, τὶ οχίσαδ 50}1608- 
ΓΌΙΩ υον 668. 
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900 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞ ἹΝΘΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

οὕτως" ἐπειδὴ δ᾽ ἐξήλθομεν, τί ἡμῖν πεπραγμένον οὐ φα- 
νερὸν ἐστιν ; οὐ τὸ στρατόπεδον ἥλωκε τῶν πολεμίων ; : 
οὐ τεθνᾶσι πολλοὶ τῶν ἐπὶ σὲ ἐλθόντων ; ἀλλὰ μὴν τῶν 

Υ͂ 5 “ Ης ἣΝ “ » ν, ἃς 

γε ζώντων ἐχθρῶν πολλοὶ μὲν ὅπλων ἐστέρηνται, πολλοὶ 
λον Ψ »" Χ Ν “ ͵ ἕ 

δὲ ἵππων᾽ χρήματά γε μὴν τὰ τῶν φερόντων καὶ ἀγόντων 
Ν ΝΝ , ΄- “- ἊΝ Ἅ, 7ὔ 

τὰ σὰ πρόσθεν νῦν ὁρᾷς τοὺς σοὺς φίλους καὶ ἐχοντας καὶ 
24 ἄγοντας; τὰ μὲν σοὶ, τὰ δ᾽ αὖ τοῖς ὑπὸ τὴν σὴν ἀρχήν. τὸ 

δὲ πάντων μέγιστον, καὶ κάλλιστον, τὴν μὲν σὴν χώραν 
αὐξανομένην ὁρᾷς, τὴν δὲ τῶν πολεμίων Μειουμένην, καὶ 
τὰ μὲν τῶν πολεμίων φρούρια ἐχόμενα, τὰ δὲ σὰ τὰ πρό- 
τερον εἰς τὴν Σύρων ἐπικράτειαν συγκατασπασθέντα νῦν 
τἀναντία σοὶ προσκεχωρηκότα' τούτων δὲ εἴ τι κακόν σοι 
ΕΥ ΕΣ Ἂ 9 γ σ΄ ᾿ ΕΣ 7 ΕῚ 3 

ἢ εἴ τι μὴ ἀγαθὸν σοι μαθεῖν μὲν ἔγωγε βούλεσθαι οὐκ οἰδ᾽ 
Υ̓ Ὁ "5, “- “ ᾿ ’ ᾿ 25 ὅπως ἂν εἴποιμι: ἀκοῦσαι μέντοι γε οὐδὲν κωλύει. ἀλλὰ 

"ᾷ σ ΄ Ά » “ " Ν Ἂ “ σ΄ 

λέγε ὃ τι γιγνώσκεις περὶ αὐτῶν. ὁ μεν δὴ Κῦρος οὕτως [τ 
5 Ν 2 ᾿, ξ Χ τ » ΧΝ “ ᾿ 

εἰπὼν ἐπαύσατο" ὁ δὲ ἱκυαξάρης ἔλεξε πρὸς ταῦτα τάδε. 
» ᾽ ΟῚ ΄“-“ « ἢ σι Δ Χ ͵7ὔ ᾽ὔ 

Αλλ΄, ὦ Κῦρε, ὡς μὲν ταῦτα ἃ σὺ πεποίηκας κακᾶ 

ἐστιν οὐκ οἶδ᾽ ὅπως Χρὴ λέγειν" εὖ γε μέντοι, ἐφη, ἴσθι 
ὅτι ταῦτα τἀγαθὰ τοιαῦτά ἐστιν οἷα ὅσῳ πλείονα φαίνεται, 

26 τοσούτῳ μᾶλλον ἐμὲ βαρύνει. τὴν τε γὰρ χώραν, ἔφη, 
ἐγὼ ἂν τὴν σὴν. ἐβουλόμην τῇ ἐμῇ δυνάμει μείζω ποιεῖν 
μᾶλλον ἢ τὴν ἐμὴν ὑπὸ σοῦ ὁρᾶν οὕτως αὐξανομένην" σοὶ 

᾿ Ν “- “- Ν 7 ’ , “-“ 

μὲν γὰρ ταῦτα ποιοῦντι καλὰ, ἐμοὶ δέ γέ ἐστί πη ταῦτα 

ἐπεὶ θ. ἥλωκε τῶν ΟΠ ΠΟΙ οΤιι5. ἡλωκότων ἈΝ(ΣΣ ἥλω. τὸ τῶν ). ἐπι- 
σελθόντων 1). ΡΥ., ε ἴῃ εἰ τηπίαΐο ΟΟΙΤ. τῶν γε ζώντων τῶν πεζῶν τῶν Ἄ“α. 
ΠΟΙ. Β.ν.᾿.: πολλοὶ -[ππων] οὐ πολλοὶ---[ππων ; Ὁ. στέρονται 1). 
γε μὴν] μέν γε δὴ Α. (564 {απ ΠθΏς μήν) Ο. πρόσθεν) πρότερον 1). ἄγον- 
τας καὶ ἔχοντας Α.α. αὖ τοῖς 1). ΟΟΥΤ. Τ΄, ΒΓ. αὐτοῖς, αὐ Α.ἃ. 24. καὶ 
κάλλιστον οτη. ἃ. μὲν σὴν] σὴν μὲν. ἀ.Μ. τὰ---σύρων] εἰς τὴν σὴν 
πρότερόν σοι ὁρᾷς Α.Ε. ρχ., τὰὸ ναοί, 4] 1Π Γα8. ΠΏΟ σοι ἰαηΐαπη, αἱ Ι,., ΡΓῸ 
σοι ὁρᾷς. συγκ.] συγκυροῦντα 1). συγκατασπασθέντα νῦν τἀναντία σοι (ἃ. 
Τῆρη, Τ. προσκεχώρ. σ᾽ ἴογο ον 8 η160 1). μὴ Ραποῖ!8 ποίδϊ α. οἱ. 1... 
ἀγαθόν σοι] ἀγαθὸν 1). μὲν οἴη. Ὁ. μέντοι γε] μέντοι γε ἔφη 0. 
μέντοι ἔφη Ψαπίϊηα, ἱαοοηΐα ἀθ Μ. Δ᾽ Δ] Κη δυῖο. ὅ] εἴ ὦ. δου 
5: ὡς ἹΓεὲ 1): καλὰ (Ὁ. σΟΥΓ. Τ.. Μ. ταῦτα τἀγαθὰ] ταῦτα τὰ ἀγαθὰ 
πητῖπὰ ἱδορηΐο 46 Μ, Ν᾽ Ἀ]ΟΚθηαιῖο. ταῦτα ἀγαθὰ Δ.1). ἀγαθὰ ταῦτα α. ὅσῳ] 
ὅσῳ μᾶλλον. Ά, (Ὁ Σ.» ὨῸΠΟ ὅσα) ἔτ. πλείω 1). φαίνηται ΔΑ.α. το- 
σοῦτο Α. τόσῳ 1). ἐμὲ βαρύνει---26. μᾶλλον οτῃ. Δ. [ηρ᾽. Τ΄' μᾶλλον 
ἐμὲ] ἐπ᾽ ἐμὲ μᾶλλον Ὠ. 26. ἐβολόμην [}). ΡΓ. ὁρᾶν ὑπὸ σοῦ ἃ. 
δέ γε] γε δ᾽ Ὁ. πῃ] που ἃ. οἱ Ὁ. οοΥ}. ἴα τὖ ἴδιηθη ΡΥ. ἔπι1886 
νἹ θαι η. 

22. τῶν ζώντων) Οὐηΐ. 4, 2, 232: 5» 24. φρούρια] Οοηΐ. 5. ἣ “8; 
5,28: μέντοι γε) Ν. δῇ 1, 
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3 7ὔ} ’ Ν Ψ ΕΒ ὃ “ ὃ ΄ 

27 ἀτιμίαν φέροντα. καὶ χρήματα οὕτως ἂν μοι δοκὼ ἠδιον 
“ Ἂ ᾿ σι ΄ “ « Ν » Ν 

σοι δωρεῖσθαι ἢ παρὰ σοῦ οὕτω λαμβάνειν ὡς σὺ ἐμοὶ 
7 , Ν ,ὔ ε Ν ἴω ἐν ΄- 

δίδως" τούτοις γὰρ πλουτιζόμενος ὑπὸ σοῦ καὶ μᾶλλον 
’ - 3 ᾿ Ν Ἷ Ε] » Χ 

αἰσθάνομαι οἷς πενέστερος γίγνομαι. καὶ τοὺς γ ἐμους 
ΓΑ Ν ζΖ ΕῚ τ 4 Ἂ κι φΦ ΩΝ 

ὑπηκόους ἰδὼν μικρὰ γε ἀδικουμένους ὕπὸ σοῦ ἧττον ἂν 
΄σο “ Ἃ ΄“ σ΄ ὔ ’ 5 Ν ΄ 

δοκῶ λυπεῖσθαι ἢ νῦν ὁρῶν ὅτι μεγάλα ἀγαθὰ πεπόνθασιν 
«ε »Ἶ σι Υ 2, ΄ “ 3 Υ̓͂ 3 

οϑύπο σοῦ. εἰ δέ σοι, ἔφη, ταῦτα δοκῶ ἀγνωμόνως ἐνθυ- 
΄“ Ἁ 5 3 Ν 5» Ν 5 3 ΕῚ εἶ ᾿ ᾽7ὕ 

μεῖσθαι, μὴ ἐν ἐμοὶ αὐτὰ ἀλλ᾽ εἰς σὲ τρέψας πάντα κατα- 
’ὔ -"ὔ᾿ ,ὔ 7 Ν Ἃ 7 7’ ἃ ᾿ 

θέασαι οἷα σοι φαίνεται. τί γὰρ ἄν, εἴ τις κύνας, οὺς συ 
τρέφεις φυλακῆς ἕνεκα σαυτοῦ τε καὶ τῶν σῶν, τούτους 
θεραπεύων γνωριμωτέρους ἑαυτῷ ἢ σοὶ ποιήσειεν, ἄρ᾽ ἂν 

20 σε εὐφράναι τούτῳ τῷ θεραπεύματι : εἰ δὲ τοῦτό σοι δοκεῖ 
μικρὸν, εἶναι ἐκεῖνο κατανόησον" εἴ τις τοὺς σὲ θεραπεύον- 

τας, οὃς σὺ καὶ φρουρᾶς καὶ στρατείας ἕνεκα κέκτησαι, 
, “ 7 σ ΘΟ Π “ Ἃ “- ΄ 

τούτους οὕτω διατιθείη ὥστ᾽ ἐκείνου μᾶλλον ἢ σοῦ βου- 
5 Ὧν ἊἋ » ᾿ 7 “ 5 7) ΄ 

λεσθαι εἰναι, ἀρ ἂν ἀντὶ ταὐτης τῆς εὐεργεσίας χάριν 
τω χὴν ἢ “εν πὩκ ΄, ᾿, » ,ὕ ͵ 

φοαὐτῷ εἰδείης ; τί δὲ, ὃ μάλιστα ἄνθρωποι ἀσπάζονταί τε 
Ν Ἄ ͵ Ἷ δ - (᾽ Χ 

καὶ θεραπεύουσιν οἰκειότατα, εἰ τις τὴν γυναίκα τὴν σὴν 

οὕτω θεραπεύσειεν ὥστε φιλεῖν αὐτὴν μᾶλλον ποιήσειεν 
ἑαυτὸν ἢ σέ, ἀρ' ἄν σε τῇ εὐεργεσίᾳ ταὐτῇῃ εὐφράναι ; 3 

πολλοῦ γ᾽ ἂν, οἶμαι, καὶ δέοι: ἀλλ᾽ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντων ἂν 
41 μάλιστα ἀδικοίη σε τοῦτο ποιήσας. ἵνα δὲ εἴπω καὶ τὸ μά- 

λ ,ΨΝ Ὁ ΄-“ Χθ 5 Ἁ 5᾽ ἃ ἊΝ δὰ Πέ 

ἰιστα τῷ ἐμῷ πάθει ἐμφερες, εἰ τις οὺς συ ἤγαγες ἱ]έρσας 

ηΣ χρήματα] γε ἔφη 864. Ὁ). οὕτως---δωρεῖσθαι) ἐγὼ ἄν σοι δοκῶ 
ἥδιον οὕτω δωρεῖσθαι 1). οὕτω] τι Β. οτῃ. }0. ὡς] ς ἴῃ Ππ, 1)., αυἱ 
ῬΓ. ὧν. σὺ α΄. σοΥτ. σὺν Α.ἃ. ργ. σὺ νῦν Ὁ. πλουτιζόμενος ] τι ἸΏ 
ΤΆΒ.. αὖ ΘΓΆΒΟ ΒΆΡΕΙ ε δοοθηίπ ς (. μᾶλλον] μάλα 1).6. Ἔνν. τ: γ᾽ 
τε 0. ὁρῶ ". 28. δοκῶ ταῦτα 1). ἀγνομόνως 1). αὐτὰ] 
ταῦτα 1). εἰς σὲ] ἐν σοὶ 1). εἰς ἴῃ Τα8. οἱ σὲ ἰδηΓη ΤΥ. α. τρέψας] 
οἴεσθαι Α. εἰ α. μγν., αι] τρέψας ἴῃ τΤὰ8. 684. τη. απ] εἰς. καταθεᾶσθαι Ἀ.Ὁ. 
Ῥε:- αυὶ ΘΓΆΒΟ Θ᾽ ΔΟΘΘΏΙΠ) ῬΟΒΕΪΐ ΒΌΡΟΙ ε, 566} Οἰγου πη Πθχατη εἶτα ἡ" ΒΌΡΟΓΙ α. 
ἂν] ἂν ἔφη Ὁ. εἴ τις 1). τηρ. ΥΤ΄ οὗὑς] ἃς 1).Ὁ. 5.ν. τρέ- 
φοις 10. τε οπι. 1). ταύτας--ἑαυτῷ γνωριμωτέρας ἊΣ ταύτας ξεν Ἑ 
ΗΙς δπΐρτῃ 1). ΠηΡ᾽. 686. τη. ση. οἷα τὰ ἐνθυμήματα τῶν ἐπιχειρημάτων ἐξείργα- 
σται. σοι] ε ἴῃ ταβ. ἃ. ἄρα Α. ἂν ἔφη σε εὐφραίνοι 1). 20. κάἀ- 
κεῖνο 1). σε οἵη. Ὦ. στρατείας] θεραπείας 1). οὕτως Α. ἢϊς 
οὗ 5. 20. 21. διαθείη 1). ἢ σοῦ οτη. 0). ἀρ᾽ ἂν Η. ἄρα Α.Ὁ. 
ἄρ᾽ ἄντι 1). αὐτῷ οτη. 1). 20. τις τὴν] τις ἢ. αὐτὴν φιλεῖν Ὁ. 
ποιήσειν Δ.α. εὐφραίνοι 1). πολλοῦ τ᾽ ἂν ἔφη οἶμαι 10. εὖ 
οἶδ᾽ οτα. Α.(.. τηρ. τ. μάλιστα] μάλιστ᾽ ἄν Ὁ). ἀδικοῖ Α., οἱ 4] ὁ 
ἴῃ τᾶ8. α. 821. προσφερὲς 10). ἤγαγες σὺ ἃ. 

27. οἷς πενέστερος] Οοηΐῇ. Β. 37. σοῦ ΟΓΑΙΪΟ, βθουϑιιμη Ροβιο τί γάρ 
28. τί γὰρ ἄν εἰ ἄρα ἄν ρμοπιιπίαῦ απᾶμη οἰΠη εὐφράναι ΘΟΠΪαΠοίο. Βι 

ἐκ παραλλήλου. ϑϑα ΟῚ πη8]6 ΕἼβομ6-ὀ ἰΐὰ βϑααϊίιν τί δέ ;---ἄρ᾽ ἄν. 
γπ18. Ἰο]οὺ ἄν: ἀποιη0 0 ἃρίϊι8 ρῥτο- 20. διατιθείη  Οοπΐ. ΑΠά}).1,1, 5. 
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΄ 7, 44 » ὭΣ ἰτὰ 2 Ἃ Ἀ ἢ, ἣν 

οὕτω θεραπευσειεν ὥστε αὐτῷ ἥδιον ἔπεσθαι ἢ σοὶ, ἀρ᾽ ἂν 
,ὔ ΘΠ Ὸ δ , 5 ᾿ ᾿Χ ΕῚ λὴ Ψ, 

φίλον αὐτὸν νομίζοις ; οἶμαι μὲν οὗ, ἀλλὰ πολεμιώτερον 
ΩΝ δ 9 ἂν » - 7 ,ὔ ΟῚ Ε “- “- 

4) ἂν ἢ εἰ πολλοὺς αὐτῶν κατακάνοι. τὶ δ᾽, εἰ τις τὼν σὼν 

φίλων φιλοφρόνως σου εἰπόντος λαμβάνειν ὁ ὁπόσα ἐθέλοι 
εἶτ᾽ αὐτὸς τοῦτο ἀκούσας λαβὼν οἴχοιτο ἅπαντα ὁπόσα 

μαρία; καὶ αὐτὸς μέν γε τοῖς σοῖς πλουτοίη, σὺ δὲ μηδὲ 
μεπρίρια ἐχοις χρῆσθαι, ἀρ ἂν δύναιο τὸν τοιοῦτον ἄμεμ- 

2 πτον φίλον νομίζειν: νῦν μέντοι ἐγὼ, ὦ Κῦρε, εἰ μὴ 
ταῦτα ἀλλὰ τοιαῦτα ὑπὸ σοῦ δοκῶ πεπονθέναι. σὺ γὰρ 
ἀληθῆ λέγεις" εἰπόντος ἐμοῦ τοὺς ἐθέλοντας ἄγειν λαβὼν 
ᾧχου πᾶσάν μου τὴν δύναμιν, ἐμὲ δὲ ἔρημον κατέλιπες" 
καὶ νῦν ἃ ἔλαβες τῇ ἐμῇ δυνάμει ἄγεις δή μοι καὶ τὴν 
ἐμὴν χώραν αὔξεις σὺν τῇ ἐμῇ ῥώμῃ: ἐγὼ δὲ δοκῶ οὐδὲν 
συναίτιος ὧν τῶν ἀγαθῶν παρέχειν ἐμαυτὸν. ὥσπερ γυνὴ 
εὖ ποιεῖν, καὶ τοῖς τε ἄλλοις ἀνθρώποις. καὶ τοῖσδε τοῖς 
ἐμοῖς ὑπηκόοις σὺ μὲν ἀνὴρ φαίνει, ἐγὼ δ᾽ οὐκ ἄξιος 

234 ἀρχῆς. ταῦτά σοι δοκεῖ εὐεργετήματ᾽ εἶναι; ὦ Κῦρε; εὖ 

ἰσθ᾽ ὅτι εἴ τι ἐμοῦ ἐκήδου, οὐδενὸς ἂν οὕτω με ἀποστερεῖν 
τ τ ὡς ἀξιώματος καὶ τιμῆς. τί γὰρ ἐμοὶ πλέον τὸ 

τὴν γῆν πλατύνεσθαι, αὐτὸν δὲ ἀτιμάζεσθαι ; οὐ γάρ τοι 
ἐγὼ Μήδων ἦρχον διὰ τὸ κρείττων αὐτῶν πάντων εἶναι, 
ἀλλὰ μᾶλλον διὰ τὸ αὐτοὺς τούτους ἀξιοῦν ἡμᾶς ἑαυτῶν 
πάντα βελτίονας εἶναι. 

Καὶ ὁ Κῦρος ἐ ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, Πρὸς [τ 
τῶν θεῶν, ἔφη, ὦ θεῖε, εἴ τι κἀγώ σοι πρότερον ἐχαρισά- 
μην, καὶ σὺ νῦν ἐμοὶ χάρισαι ἃν δεηθῶ σου" παῦσαι, 

σοὶ] σῷ [ογίαβϑο (. ργ., 4] οὐ ἴῃ Γὰδ. 50]118. νομίζεις Ὁ. οὐδ᾽ χουν. 
κατακάνοι ἀποκτεῖναι Α΄. 32. λάμβανε τῶν ἐμῶν ὁπόσα ἐθέλης 10. 
εἶτ᾽ αὐτὸς] εἰ Ὁ. οἰχοῖτο Α. οἴχοιτο λαβὼν πάντα 10. γε τοῖς σοῖς] τοῖς 
σοῖς γε Α. δύναιτο---γε 1). τηρ΄. Γ. μηδὲ ομῃ. Δα. 8... με- 
τρίως Δ.α. ἔχεις (. 28. μέντοι] ἔφη αΔαά. Ὦ. ὦ οἵη. ἃ. δοκῶ 
ὑπὸ σοῦ 10. θέλοντας Δ.Ε. κατέλειπες Δ. ἄγεις ---αοΟὔξεις] λέγεις ἐμὲ 
καὶ τὴν ἐμὴν χ. αὔξειν 1). ἐμοὶ Α. οὐθὲν Α. τοῖσδε] τοῖς τε (α. ΘΟΥΥ. 
πον. Τ᾿ ΠΑΡ τῚ φαίνῃ. 24. ταῦτα] ταῦτα οὖν 1). ἂν οἵη. Α.Ὁ. 
βὲνν, 1. κρείττων Α. κρεῖττον 1). γγ. Εἰ Ππ θρα τη Ροβύ ὡ οἵ ΔΟΟΘΏΓΙΠ. ΒΌΡΕΟΡ 
ει ογαϑὶύ (. πάντων αὐτῶν 10. τὸ] τὸ καὶ Ὁ. αὐτῶν 10. αὑτῶν α. 
ΟΟΥἹ'. ἑαυτῶν ΡΥ. 45. κἀγώ] καὶ ἐγώ 1). ἂν] ἂν Α.Ε. ρκ. ὃ ἄν Ὁ. 
ὧν ἂν ἃ. 5.ν.Υ.Ψ δεηθῶ σου] σου δεηθῶ 1). 

31. αὐτῷ } 516 8.20 ἐκείνου, ἩΟῚ ἑαυ- τὸν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες 
τοῦ; ἂϊ 28. Ζὸ. Οὐηΐ, ἈΠΕ). 1,1, δ» μὸν αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ἢ 

42. ἐθέλοντας] Ὑ: δ τ. ἢ, ΤΟ. 45. ἂν] ΟΥ̓ΔΒΙῚ τι ΒΕ ρ0Γἃ 5, 3» 0, ΓΟΒ[1- 
παρέχειν ἐμαυτὸν εὖ πὸ ΛΔΡ. {πὶ οἱ τιϑι αὔατη σοπβίριιου ποθ. [ἃ- 

ἢ, 522: Ἠισχύνθημεν προδοῦναι αὐ- ἄδιῃ Ἰαΐθια ν]ἀθίαγ 1,0,26; 45 ἢ» 32.) 57. 
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ἔφη; τὸ νῦν εἶναι μεμφομενός μοι: ἐπειδὰν δὲ πεῖραν ἡμῶν 
λάβῃς πῶς ἔχομεν, πρὸς σὲ, ἐὰν μὲν δή σοι φαίνηται τὰ 
ὑπ᾽ ἐμοῦ πεπραγμένα ἐπὶ τῷ σῷ ἀγαθῷ πεποιημένα, ἀσπα- 

΄ 2 Υ͂ ἋΡῪἊΝ 

ὡομένου τέ μού σε ἀντασπάζου, εὐεργέτην τε νόμιζε, ἐὰν δ᾽ 
Ὄπ νΝ ’ Ξ , 5" ϑ᾽ ““ἢ Υ, 5, ε 

26 ἐπὶ θάτερα, τότε μοι μέμφου. ᾿Αλλ ἴσως μέντοι, ἐφὴ ὃ 
Κ Ψ λῶ λέ " » Χ “ ΄ ἘΠ 53 5 

υαξάρης, καλῶς λέγεις" κάγω οὕτω ποιήσω. ἰ οὖν ; 
ἔφη ὁ ὁ Κῦρος, ἢ καὶ φιλήσω σε; Εῤ σὺ βούλει, ἔφη. Καὶ 
οὐκ ἀποστρέψει με ὥσπερ ἄρτι; Οὐκ ἀποστρέψομαι, ἐφη. 
καὶ ὃς ἐφίλησεν αὐτόν. 

3 ς ω ε ὕ ἔν. 59 

ὩὭς δὲ εἶδον οἱ Μῆδοί τε καὶ οἱ Πέρσαι καὶ οἱ ἄλλοι, 
“" 3 ἴ 327 » Ν “ ᾽7ὔ 

πᾶσι γὰρ ἔμελεν ὅ τι ἐκ τούτων ἐσοιτο, εὐθὺς ἥσθησαν τε 
καὶ ἐφαιδρύνθησαν. καὶ ὁ Κῦρος δὲ καὶ ὃ Κυαξάρης ἀ ἀνα- 
βάντες ἐπὶ τοὺς ἵπποὺς ἡγοῦντο, καὶ ἐπὶ μὲν τῷ Κυαξάρῃ 
οἱ Μῆδοι εἵποντο, Κῦρος γὰρ αὐτοῖς οὕτως ἐπένευσεν, ἐπὶ 

“- ς ς ΕΜ [ ΩΣ Χ 

38 δὲ τῷ Κύρῳ οἱ Πέρσαι, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπὶ τούτοις. ἐπεὶ δὲ 
ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ κατέστησαν. τὸν Κυα- 
ξάρην εἰς τὴν κατεσκευασμένην σκηνὴν, οἷς μὲν ἐτέτακτο 

30 παρεσκεύαζον τἀπιτήδεια τῷ Κυαξάρῃ" οἱ δὲ Μῆδοι ὅ ὅσον 
, Χ Ν ,ὔ 5 ε ἿΣ 

χρόνον σχολὴν πρὸ δείπνου ἦγεν ὁ Κυαξάρης ἧσαν πρὸς 
Ε 9 διε Ν ς Ν ΄- εν 

αὐτὸν, οἱ μὲν καὶ αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς, οἱ δὲ πλεῖστοι ὑπο 
’ “- ΒΩ Ψ, , 

Κύρου ἐγκέλευστοι, δῶρα ἄγοντες, ὃ μέν τις οἰνοχόον 
Ἂν ε 5 Ν οι Χ « βν ἐδ Ν « Ἁ 

καλὸν, ὃ δ᾽ ὀψοποιὸν ἀγαθὸν, ὁ δ᾽ ἀρτοποιον, ὁ δὲ μου- 

37 [12] 

ὅπως Ὁ. ἐὰν μὲν δὴ ΗΠ. ἣν μέν Ὁ. ἐὰν δή Α.α. τῷ ἀγαθῷ τῷ σῷ 
πεποιημένα 10). πεποιημένα οιῇ. Α.α.- μου) ἐμοῦ 1). ἀντασπάζου] με δα. 
ΑΙ ΡΣ νόμιζε] εἶναι 8. }. ἐὰν] ἢν 1). μου Ὁ) 56. μέν- 
τοι] τοι Ὁ. νσ μὲν 85.0.01. οὕτω ποιήσω] ποιήσω ταῦτα Ὁ. ἢ α. βθούλη 
:. Ρ᾿". καὶ---ἔφη οἴη. Α.6Ὁ. τηρ-. Υ. ἀποστρέψεις Ὁ. 37. τε οἵη. ;. 
καὶ οἱ ἄλλοι] καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ 9). ἔμελεν ὅτι} ἔμελέ τι 1). ἔμελλεν ὃ ὅτι 
ΑἸα. ἐφαιδρύνοντο 1). κυαξάρει Α.α. ἐπένεσεν Ἀ. οἱ δ᾽ ἄλλοι 
ἐπὶ τούτοις] ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ ἄλλοι 1). 5.8. κυαξάρη α. ἐπετέτακτο Ὁ. 
ΤΑΌΥῚ τὰ ἐπιτήδεια. κυαξάρει Ἀ.Ο., 4πὶ νεῦθὰ (τὰ ἐπ γβθοία νἱ ἀθπίατῚ ιτή- 
δεια τῷ κυαξάρει ῬΟὨΙ οὔ]δπ 1 Ἰηρ΄. 20. [ΔΌΓ1] ἤεσαν. αὐτοὶ ΟΤΏ. 
Βυϊάαβ ν. ᾿Ἐγκέλευστοι ῬΟΠΘΗ5 οχ ἢ.]. προσῆγον τῷ Κυαξάρει δῶρα, οἱ μὲν καθ᾽ 
ἑαυτοὺς, οἱ δὲ ὑπὸ Κ. ἐ. καθ᾽ αὑτοὺς (ὰ. ἀφ᾽ ἑαυτῶν Ὁ. ὑπὸ κ. ἐγκέλευ- 
στοι] ἐκελεύοντο ὑπὸ κύρου 1). καλὸν οἵη. Α.. 5.ν. ΤΥ. 

ἤσω. 5ΟΗΝ, 
ὥσπερ ἄρτι] 5.6. 
5ὃ,. οἷς ἐτέτακτο] Το. . 8: 22,7: Οἱ 

τριακόσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο παρα-. 
βοηθεῖν, εἴ τι δέοι. ϑ'6α αἰΐθυο νϑῦθο 

πεπραγμένα] ὥδιηη6] ροβίζατη απο 
Ὀ1Π. ἀδρεθαῖ, τὶ Ηοτγοαοίϊ 8, ὃο : Ἴσθι 
γὰρ ἐξ ἐμέο τὰ ποιεύμενα ὑπὸ Μήδων, 
ΔΙΠΙβαπ6 Ἰοο]8, ἀθ φαϊθαβ δὰ Η. τ. 2, 
3» 10. 8] γϑοΐβ πεποιημένα οἵη. Α.α. 

46. Ῥοβύ νϑῦθα ἴσως μέντοι---λέγεις 
Ὄγονϑ 5116} 01} Ἰη θυ ν]Π πὰ οϑί ᾿πίεγρο- 
ὨΘηαθτὴ Ἰορθηΐ! ᾿θθς : ἀθὶπαθ δα 10 
τηϊΐαίο οὐ ἴῃ σΟΠ Δ ΔΤ νΘΥΒῸ Βθηΐθη- 
[Ἰὰπ δηΐμηοΟ τοροίϊὺ κἀγὼ οὕτω ποι- 

ΑΠΔ0. ἸοοΙΒ ἴπ [ηᾶ. οἰζαί8. 
20. ἐγκέλευστοι] ϑϊς ΑΠΔ0. 1, 2. 13. 

5ΌΗΝ,. Τύμ Ἰεροπαάστη νἱἀοίαν ἀ ἀρ- 
τοκόπον, αἱ Η. ατ. 7,1, 28. Οοπηῇ. νᾶγ. 
507. ΑΠΔΌ0. 4;4. 20, Ρ]αί. ἀογρ. Ρ.518 Β. 
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ἊΝ « 3.2) 5 ΄, ᾿ 3. » “ ᾽ὔ “ » 

σουργον, οἱ δ' ἐκπώματα, οἱ δ᾽ ἐσθῆτα καλὴν" πᾶς δέ τις 
ς ΟΝ ᾽ν ἌΓ ΕΝ, 7 τ᾿ Σὰ Ψ, 5 ΄- τ [χέ 

4οὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν γέ τι ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο αὐτῷ" στε 

41 

τὸν Κυαξάρην μεταγιγνώσκειν ὡς οὔτε ὁ Κῦρος, ἀφίστη 
αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ οὔθ᾽ οἱ Μῆδοι ἧττόν τι αὐτῷ προσεῖχον 
τὸν νοῦν ἢ καὶ πρόσθεν. 

Ἐπεὶ δὲ δείπνου ὥρα ἦν, καλέσας ὁ Κυαξάρης ἠξίου [1 
τὸν ἵκῦρον διὰ χρόνου ἰδόντα αὐτὸν συνδειπνεῖν. ὁ δὲ 
Κῦρος ἔφη, Μὴ δὴ σὺ κέλευε, ὦ Κυαξάρη" ἢ οὐχ ὁρᾷς 
ὅτι οὗτοι οἱ παρόντες. ὑφ᾽ ἡμῶν πάντες ἐπαιρόμενοι πάρει- 
σιν: οὔκουν καλῶς ἂν πράττοιμι εἰ τούτων ἀμελῶν τὴν 
ἐμὴν ἡδονὴν θεραπεύειν δοκοίην. ἀμελεῖσθαι δὲ δοκοῦντες 
στρατιῶται οἱ μὲν ἀγαθοὶ πολὺ ἀθυμότεροι γίγνονται, οἱ 

42 δὲ πονηροὶ πολὺ ὑβριστότεροι. ἀλλὰ σὺ μὲν, ἐφη, ἄλλως 
Ν .«ὧχλ Ν ἰχά 7 "7 Α, 5 γα 

τε καὶ ὁδὸν μακρὰν ἥκων δείπνει ἤδη" καὶ εἴ τινές σε 
΄ ᾿᾽ ,ὔ Ν ΠΣ ὦ » Χ “ Ν 

τιμῶσιν, ἀντασπάζου͵ καὶ εὐώχει αὐτοὺς, ἵνα σε καὶ θαρ- 
43 ἔτσι ἐγὼ δ᾽ ἀπιὼν ἐφ᾽ ἅπερ λέγω τρέψομαι. αὔριον 

δ᾽, ἔφη, πρῷ δεῦρ᾽ ἐπὶ τὰς σὰς θύρας παρέσονται οἱ ἐπι- 
καίριοι, ὅπως βουλευσώμεθα πάντες σὺν σοὶ ὅ τι χρὴ 
ποιεῖν τὸ ἐκ τοῦδε. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἔμβαλε “παρὼν περὶ τούτου 
πότερον ἔτι δοκεῖ στρατεύεσθαι 1 ἢ καιρὸς ἤδη διαλύειν. τὴν 

44 στρατιάν. ἐκ τούτου ὁ μὲν Κυαξάρης ἀμφὶ δεῖπνον εἶχεν, 

ὁ δὲ Κῦρος συλλέξας τοὺς ἱκανωτάτους τῶν φίλων καὶ 
“σι 7 5 3 7] 

φρονεῖν καὶ συμπράττειν, εἴ τι δέοι, ἔλεξε τοιάδε. 
35, , Δ Χ Χ - » ΄ ΄ οἿ 

Ανδρες φίλοι, ἃ μὲν δὴ πρῶτα ηὐξάμεθα, πάρεστι σὺν 

οἱ---οἱ} ὁ---ὁ 1). τίς οἵὴ. Α.6, 85. ν- τὸ ΈΣΥ: 
τὐλμθῃ αὐτοὺς φι οἷ ους 1). ἴῃ 11. ἀὐια αὐ οἵ ὃν ΒΈΡ6Ι οὺς Γ΄. σ. 41. τὸν 

. δα: τη. Α. ἔφη εἶπεν 1). μὴ δὴ] μὴ δὲ Α.α. ἢ οἴη. Α.α. 
ν τ. ὑφ᾽] ἐ 5.ν. δα. τι. Ὦ. ἐπηρμένοι 1): δοόκοιεν 51η6 ἃςο. ἢ). 
ἀμελεῖσθαι) ϑυϊάαβν. Ὑβριστότερος,. οἱ ἀμ. δοκοῦντες στρ.---ὗβρ. πολὺ] 
πολὺ ἂν 1). πολλ, πὖ νΙαοίαγ, (.. ργ., ταῦ ἴ[.., ὑ σοῦ. ἀθυμώτεροι 1). ΡΥ. γί- 
νοιντοὸ 1). γίγνοιντο (ἁ., 866 οἶντοὸ ἴῃ Γ88. πολλοὶ α. 42. εὐόχει Ὁ. 
θαρρήσωσιν ] αἰΐογτι ρ 6Χ ραγΐο, τι νά θίμν, ἴῃ γὰ8. 1). λέγω] ἔλεγον 1). 
43. [ΔΤ] πρωί. οἱ] πάντες οἱ 1).(ἃ. τηρ.Υ. πάντες ΡυποίΙ5 ποῖαϊ (ἃ. ΠΟΙᾺ. 
ὅ τι] τί 1). δοκεῖ Φπηΐ. δοκεῖς Α.1).ἃ. διαλύσειν 1). ἀλύειν 1. 
44. τῶν φ. τοὺς ἱκ. ἃ. εἴ ὅ ἃ. πρῶτον Ὁ). εὐξάμεθα Α.α. εὐχόμεθα Ὁ). 
σὺν τοῖς θεοῖς πάρεστιν ἡμῖν 0. 

40. ὁ οἴη. Ὁ. 

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ] Ἰηΐοϑ᾽ τὸ πολὺ οἱ 
πολὺ ὈΡῚ οἴἴαπὰ ΔΏΔ}). 2,1, 42, 43 
ἴα ναῆϊαηΐῦ τπὖ ΔΙ τ} 115 ΤΘΒΕΠ θα τι5 
νιαἀθαίαῦ ἔᾳ. ἘΠ 9. Εὐχιλότερον ὡς 

ἐπὶ πολὺ τὸν ἵππον παρέχεται. 

42. ἵνα σε θαρρήσωσιν)] ᾿διιν. Απάν. 
092: Θάρσει γέροντος χεῖρα. 1)6- 
ΠΟ 51}. Ρ. 30,15: Οὔτε Φίλιππος ἐθάρ- 

ρει τούτους οὔθ᾽ οὗτοι Φίλιππον. ΖΕΌΝ, 
ἔμβαλε] [πς6]]ρ6 λόγον, τιΐ 2, 2, 10, 

εὐ 6,1, 13, βουλὴν ἐμβ. δδβὲ 2, 2, 18. 
5ΟΗΝ. Ἀοεροηάθηϊ αιιΓ6}} ἸΠΐΘΙ 86 
δοκεῖ οἱ καιρὸς, τὖ 8, 45 καιρὸς οὗ δέοι. 
τυὰπηιιθ πρὶ σΟΠ] Πρ α 6, 1756) 
(ο]ο πάτα μοίπι5 νἹἀθίιγ καιρὸς ατιατη 
τῷ Πς [ἢ ΑἸΓΟΓΟ ΤΠΘΙΠΠΤῸ ΡΟΠΟΠ ΤΏ, 

ΠῚ. 
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θεοῖς" ὅπῃ γὰρ ἂν πορευώμεθα, κρατοῦμεν τῆς χώρας" καὶ 
μὲν δὴ τοὺς πολεμίους ὁρῶμεν μειουμένους, ἡμᾶς δὲ αὐ- 

45 τοὺς πλείονάς τε καὶ ἰσχυροτέρους γιγνομένους. εἰ δὲ ἡμῖν 
ἔτι ἐθελήσειαν οἱ νῦν προσγεγενημένοι σύμμαχοι παρα- 
μεῖναι, πολλῷ ἂν μᾶλλον ἀνύσαι δυναίμεθα καὶ εἴ τι βιά- 

σασθαι καιρὸς καὶ εἴ τι πεῖσαι δέοι. ὅπως οὖν τὸ μένειν ὡς 

πλείστοις συνδοκῇ τῶν συμμάχων, οὐδὲν μᾶλλον τοῦτο 
46 ἔργον ἐμὸν ἢ καὶ ὑμέτερον μηχανᾶσθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ 

ὅταν μάχεσθαι δέῃ, ὁ Ο πλείστους “χειρωσάμενος ἀλκιμώτα- 
τος δοξάζεται εἶναι, οὕτω καὶ ὅταν πεῖσαι δέῃ, ὁ πλεί- 
στους ὁμογνώμονας ἡμῖν ποιήσας οὗτος δικαίως ἃ ἂν λεκτι- 

47 κώτατος καὶ πρακτικώτατος κρίνοιτο ἂν εἶναι. μὴ μέντοι 
ὡς λόγον ἡμῖν ἐπιδεϊξόμενοι οἷον ἂν εἴπητε πρὸς ἕκαστον 
αὐτῶν τοῦτο μελετᾶτε, ἀλλ᾽ ὡς τοὺς πεπεισμένους ὑφ᾽ 
ἑκάστου δήλους ἐσομένους οἷς ἂν πράττωσιν οὕτω παρα- 

48 σκευάζεσθε. καὶ ὑμεῖς μὲν, ἔφη, τούτων ἐπιμέλεσθε: ἐγὼ 
δὲ ὅπως ἂν ἔχοντες τἀπιτήδεια ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι οἱ 
στρατιῶται περὶ τοῦ στρατεύεσθαι βουλεύωνται τούτου 
πειράσομαι ἐπιμέλεσθαι. 

δὴ] δὴ καὶ ". μειομένους Α. 45. θελήσειαν 1). προσγενόμε- 
νοι 1). καὶ πολλῴ ἂν ἀνῦσαι μᾶλλον ὃ. 1). δυναίμεθα « αηΐ. δυνάμεθα 
Α.} .α. συνδόξαι ). συνδοκεῖ α.; οἷ 8.ν. ΤΥ. 5008. τοῦτο μᾶλλον α. 
ἐμὸν ἔργον 10. 46. ὥσπερ ὅταν μάχη ἢ Ὁ. οὕτως Α. ὅταν πεί- 
σεσθαι δέῃ (ἃ... τηρ'. τ. βουλῆς. ὅταν που δέῃ βουλῆς 1). λεκτικώτατος] τε 
δααιϊ 1). ογαβὶῦ 8] 16 1". κρίνοιτο] φαίνοιτο 1).(. 5. ν.Υ. ἂν οτῃ. Ὁ. 
47. εἴποιτε Ὁ. τοὺς] τούς τε Α.(. τούς γε Η. ἐσομένους] εἶναι (.. 5. ν. Γ. 
οὕτως Α. 48. [Δ01] ἐπιμελεῖσθε. [ΔΌΥ] τὰ ἐπιτήδεια. ὅσα Ὁ. 
ἐγὼ Ὁ. βούλωνται Ὁ. εὐ λεύ 5.ν. τ. τούτους Δ. τούτου οτη. Ὁ. ΤΑ τὶ 
ἐπιμελεῖσθαι. 

44. ὅπῃ) ἘΥΘαμΘη5 ἴῃ 0 γ185 Χρηῃ. 48. ὅσον ἂν ἔγωγε δύνωμαι) Ζπη- 
ΡοΥπηαΐαί]0 ἔουτηδγιιμὴ ὅπῃ οἱ ὅποι, υὐ σθηάδα Πϑθς ΟἿΠῚ ΨΕΓΌΙΒ τούτου πειρά- 
᾿ὶς Μ., βεαιθηΐθ πορεύεσθαι. Δ΄. τ,1, σομαι ἐπιμέλεσθαι. ΞΟΗΝ. 
ἘΠ ΑπΔΡ. “, Ὅν; 27. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΥΡΘΥΎΥΨΨΡΔΈΙΡΕ ΑΙ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 

Ταύτην μὲν δὴ τὴν ἡμέραν οὕτω διαγαγόντες καὶ 
δειπνήσαντες ἀνεπαύοντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πρῷ ἧκον. ἐπὶ 
τὰς Κυαξάρου θύρας πάντες οἱ σύμμαχοι. ἕως οὖν ὁ 
Κυαξάρης ἐκοσμεῖτο, ἀκούων ὅτι πολὺς ὄχλος ἐπὶ ταῖς 
θύραις εἴη, ἐν τούτῳ οἱ φίλοι τῷ Κύρῳ προσῆγον οἱ μὲν 
Καδουσίους δεομένους αὐτοῦ μένειν, οἱ δὲ Ὑρκανίους, ὃ δέ 
τις Σάκας, ὁ δέ τις καὶ Γωβρύαν: Ὑστάσπας δὲ Γαδάταν 

“τὸν εὐνοῦχον προσῆγε, δεόμενον τοῦ Κύρου μένειν. ἔνθα [2] 
δὴ ὁ Κῦρος γιγνώσκων ὅτι Γαδάτας πάλαι ἀπωλώλει τῷ 
φόβῳ μὴ λυθείη ἢ στρατιὰ, ἐπιγελάσας εἶπεν, Ὦ Γαδάτα, 
δῆλος εἶ, ἔφη, ὑπὸ Ὑστάσπου τοῦδε πεπεισμένος ταῦτα 

3 γιγνώσκειν ἃ λέγεις. καὶ ὁ Γαδάτας ἀνατείνας τὰς χεῖρας 
πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπώμοσεν ἢ μὴν μὴ ὑπὸ τοῦ Ὑστάσπου 
πεισθεὶς ταῦτα γιγνώσκειν" ἀλλ᾽ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἢν ὑμεῖς 
ἀπέλθητε, ἔρρει τἀμὰ παντελῶς" διὰ ταῦτ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ 

ἕως] ἐν ᾧ Ὁ). ταῖς θύραις) τὰς θύρας ξύμμαχοι ἃ. 
ὁ δέ τις σᾶκας Ῥοϑβί γωβρύαν ΠΝ αὐτοῦ μένειν δεομένους ι-. 

1. [ΔὈΤ] πρωί. 
Α.α. 
καὶ οτη. Α.Ὁ. ὑστάσπας] [ΔὈτΤῚ ὑστάσπης. γαδάτην 1; 2. ὁ γα- 
δάτης 1). ὁ ἀε]οι 1]. ἀπολώλει ΔΑ. ἔφη εἶ 10). ὑπὸ] ὑπὸ τοῦ Ά. α. 
τοῦδε] τούτου Α.Ὁ. 8. γαδάτης ΘῈ πρὸς]. εἰς α. ὑπὸ ὑστά- 
σπου ταῦτα πεπεῖσθαι ἃ γινώσκοι Ὦ. ἂν... ἐκρεῖ Α΄. ὉΓγ.. υἱὖ σον, 
41] ἔρρει ἴῃ Τᾶ8. τὰ ἐμὰ 10. παντελῶς) λῶς ΡΑΓ τη ἴῃ ΓαΒ., 8688 πιὸ Π1}}] 
Αἰμιαἃ ἔπους ᾿γ., φη 9. ἘΠΑ: Κύ. 

ΒΟΟΘΙΟΥΤΙΠΊ, 2. εἰς τὸν οὐρανὸν] πρὸς Θδί ΒΙΡΓΆΊ, Ι. σύμμαχοι] Ἰ)ι068 
αὐ 5, 5, 43. 5ΟΗΝ. 

ἐπὶ ταῖς θύραις) 1)αϊίνιιπη ἸηίοΥ οἱ 
ἀοοιιδαυν μη ναγϊαηΐ Ἰ1ὈΥῚ οἰϊαπη 2, 2, 
13, ὉὈῚ δοοιιδαίϊντιβ, τι ΠΙς οἱ ὃ, 6, 1Ο, 
ΟΧ ῬγΦΘΟΘαθ {1 1Παὔτι5. νἹἀθίτιγ. 

ἂν τς ἥλλοντο πρὸς τὸν οὐρανὸν, δ] 
ΒΓ] ν α. εἰς, ϑ'6α πρὸς οὐρανὸν οΘδ5ὲ 
(ἔοοηῃ. 6. 109, 9. [ηΐτὰ 6, 4, 9, ΒΙΤῊἸ]ΠΓ6Υ 
ναυϊδηῦ ΠΡ]. 5ΟΗΝ. 

ἔρρει τἀμὰ] Οοπν.Ὶ, 15: ᾿Επεὶ γὰρ 
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ἐγὼ αὐτὸς διελεγόμην, ἐρωτῶν εἰ εἰδείη τί ἐν νῷ ἔχεις ὑπὲρ 
4τῆς διαλύσεως τοῦ στρατεύματος ποιεῖν. καὶ ὁ Κῦρος [3] 
εἶπεν, ᾿Αδίκως ἄρα ἐγὼ Ὑστάσπου τοῦδε καταιτιῶμαι. 
᾿Αδίκως μέντοι νῇ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, ὦ Κῦρε ἐγὼ 
γὰρ ἔλεγον τῷ Γαδάτᾳ τῷδε τοσοῦτον μόνον ὡς οὐχ οἷόν 
τέ σοι εἴη στρατεύεσθαι; λέγων ὅτι ὁ πατήρ σε μεταπέμ- 

5πεται. καὶ ὁ Κῦρος, Τί λέγεις ; : ἔφη" καὶ σὺ τοῦτο ἐτόλ- 
μησας ἐξενεγκεῖν, εἴτ᾽ ἐγὼ ἐβουλόμην εἴτε μή; Ναὶ μὰ 
Δί᾽, ἔφη: ὁρῶ γάρ σε ὑπερεπιθυμοῦντα ἐν Πέρσαις περί- 
βλεπτον περιελθεῖν καὶ τῷ πατρὶ ἐπιδείξασθαι ἡ ἕκαστα 
διεπράξω. ὁ δὲ Κῦρος ἔφη, Σὺ δ᾽ οὐκ ἐπιθυμεῖς οἴκαδε 
ἀπελθεῖν ; Οὐ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ὑστάσπας, οὐδ᾽ ἀπειμί γε, 
ἀλλὰ μένων στρατηγήσω, ἕως ἂν ποιήσω ΤΓ.αδάταν τουτονὶ 
τοῦ ᾿Ασσυρίου δεσπότην. 

6 Οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλλήλους. ἐν [4] 
δὲ τούτῳ Κυαξάρης σεμνῶς κεκοσμημένος ἐξῆλθε καὶ ἐπὶ 
θρόνου Μηδικοῦ ἐκαθέζετο. ὡς δὲ πάντες συνῆλθον οὗς 
ἔδει καὶ σιωπὴ ἐγένετο, ὃ Κυαξάρης ἔλεξεν ὧδε. Ανδρες 
σύμμαχοι, ἴσως, ἐπειδὴ παρὼν τυγχάνω καὶ πρεσβύτερός 

διελεγόμην] προσῆλθον Ὦ. τί---τῆς] τίνα γνώμην ἔχοις περὶ τῆς 1)., 
ΟΥἸΏ1550 ἀοἰπάθ ποιεῖν. νῷ Η. νόῳ Α. 4. ἐγὼ] ἁ ὡς ἔοικεν 864. :. 
ὑστάσπην αἰτιῶμαι ῃ. ἀδίκως-- ὡς οὐχ] καὶ ὁ ὑστάσπης εἶπεν, ναὶ μὰ δί 
ἔφη, ὦ κῦρε ἀδίκως μὲν δὴ, ἐπεὶ ἔγωγε καὶ ἀντέλεγον γαδάτῃ ὡς οὐχ 1). ᾧὕστά- 
σπης Δ.α. τε οἵη. . ρ΄. στρατεύεσθαι] μένειν 0. μεταπέμποιτο 
θυ δον σ. 5. τοῦτο σὺ Ὁ).. εἴτ᾽] ἐπεί Α.(Ο. σοΥΓ. 5.ν. ὑπερε- 
πιθ.] πι 5.ν.γΥ. . ἀπελθεῖν] διελθεῖν Α. ἀπ ἴῃ 1. ἃ. οὐ μὰ] μὰ Ὁ. 
ὑστάσπης Ἀ.}).Ὁ. μένων] ν ΔΙ ΘΤτΙ ΠῚ 8... Τ΄ α. ἕως] ἔστ᾽ 10. γαδά- 
την 0. δεσπότην τοῦ ἀσσυρίου 10. 6. ὁ κυαξάρης Ὦ. θρόνου] 
θρόῚ ἴη 1π|. ἃ. ὁ οὐχ. Ὁ). ἔλεξεν] εἶπεν Ὁ. ξύμμαχοι α. ἴσως 
οἴας Αναα. τὰρ᾿ Υ. 

γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔρρει τὰ 
ἐμὰ πράγματα, ὉὉῚ ΠΟῊ ἱπη ΡΟ Ὀ1]15 
οοηἸθοίαΓα, Θουττη α] τἀμὰ, αὖ ΠΟ, 
ἀε]οῖο πράγματα, ααποά Ἰηϊογάμτη 5ὶς 
δααϊυτη, αὖ Τοιηοϑί. Ρ. 275» τύ. 
ΘΘΙΏΡΘΙ σογίθ ΧΘΠΟΡΠΟΩ ἀἸχογαῦ τἀμὰ, 
ἢϊς οἵ 5, 4: 80, αἱ ἴῃ οὐηηῖθιι5 Αμδῦ. 
7.6, 32, ἴῃ τὰ ἐμὰ ἀϊνίδιιπη ἴῃ ΠΟΠΠ1]]18. 

4. τῷ ἀο]οπάτπιη νἱἀοίαγ,. 51ο Ὑ- 
στάσπου τοῦδε 8. 2 οἰ 4. 

5. ἐξενεγκεῖν 1Π]Π1ἸοἸ στη α]ἃ 5]0 Ποῦ, 
αὐ ἴῃ. ῬΆΡΠοττη οἤἴθσσ πο]θηΐθ ὐυὐγὸ 
ΠΟη ἀοθοῦαί Ηγβίαβραϑ : ὔαμιβ ὨΪϊο θϑί 
ὨΘΠΟἷτ.5 Ποίτι5, ααὶ ὐγγτμὰ ἴῃ ῬΑ ΙΔ ΠῚ 
ἉΤΟΘββοσοῖ, ΒΟῊΝ, 

6. ἔπαιζον σπουδῇ} {Π{εαπίπιν Ἰ0ς 8 

Πα θυ 8. ΔΙ] 56} νου Θίθρἢ. 
ἴῃ 68. 

ἴσως] Αὐμοαπὶ οδύ δἤηστηδηο τι- 
ΒΌΓΡΑΙΙ ἴσως, τὖῷ 80810 σομἤσθη8β. 81- 
γορδηΐϊα. ὅ1ὸ δὔϊδιη 5, 5» 36 γαχα- 
Τ65 ἀλλ᾽ ἴσως μέν τοι καλῶς λέγεις. 
ἄδαιθ μος ρῥίαγα αἸχίπηιθ Ἰη ῬΟΙΠΟΙ5 
Αὐιϑίοίθβ. ὥρα δηϊπὶ Αὐ]βίοίθ]θϑ 
ἴῖὰ ἀττικίζων Ἰοᾳααίτ5 οι. ΟΑΜΕῈΕ- 
ΒΑΒΙΠΣ. 

ἐπειδὴ---ἄρχειν με λόγου] Η. 6. 4, 
1, 32: Μετὰ δὲ τοῦτο ἤρξατο λόγου ὁ 
Φαρνάβαζος" καὶ γὰρ ἢν πρεσβύτερος. 
ὍὅΡι δοὔνυπι δχϑρθοῖθβ, αὐ 2, 2, 61, 
δρόμου τινὲς ἦρξαν, ταν} τηπίδηϊ ἴῃ 
ἤρξαντο. Ν᾿ 82, 2. 28. 
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εἰμι Κύρου, εἰκὸς ἄρχειν με λόγου. νῦν οὖν δοκεῖ μοι εἶναι 
καιρὸς περὶ τούτου πρῶτον διαλέγεσθαι πότερον στρα- 
τεύεσθαι ἐ ἔτι καιρὸς δοκεῖ εἶναι ἢ διαλύειν ἤδη τὴν στρα- 
τιάν" λεγέτω οὖν τις; ἔφη, περὶ αὐτοῦ τούτου ἣ γιγνω- 

7 σκει. ἐκ τούτου πρῶτος “μὲν εἶπεν ὃ Ὑρκάνιος, ᾿Ανδρες [Ἑ] 

σύμμαχοι, οὐκ οἶδα μὲν ἔγωγε εἴ τι δεῖ λόγου ὅ ὅπου αὐτὰ 
τὰ ἔργα δείκνυσι τὸ κράτιστον. πάντες γὰρ ἐπιστάμεθα 
ὅτι ὁμοῦ μὲν ὄντες πλείω κακὰ τοὺς πολεμίους ποιοῦμεν ἢ 

πάσχομεν: ὅτε δὲ χωρὶς ἦμεν ἀλλήλων, ἐκεῖνοι ἡμῖν 
ἐχρῶντο ὡς ἐκείνοις ἣν ἥδιστον, ἡμῖν γε μὴν ὡς χαλεπώ- 

βτατον. ἐπὶ τούτῳ ὁ ΚΚαδούσιος εἶπεν, Ἡμεῖς, δὲ τί ἂν λέ- [6] 

γοιμεν, ἔφη, περὶ τοῦ οἴκαδε ἀπελθόντες ἕκαστοι χωρὶς 
εἶναι, ὁπότε γε οὐδὲ στρατευομένοις, ὡς ἔοικε, χωρίζεσθαι 
συμφέρει ; ἡμεῖς γοῦν οὐ πολὺν χρόνον δίχα τοῦ ὑμετέρου 
πλήθους στρατευσάμενοι δίκην ἔδομεν ὡς καὶ ὑμεῖς ἐπί- 

οστασθε. ἐπὶ τούτῳ ᾿Αρτάβαζος ὅ ποτε φήσας εἶναι Κύρου [7] 
συγγενὴς ἔλεξε τοιάδε: ᾿Εγὼ δ᾽, ἐφη, ὡ Κυαξάρη, τοσοῦ- 
τον διαφέρομαι τοῖς πρόσθεν λέγουσιν" οὗτοι μὲν γάρ 

φασιν ὅτι δεῖ μένοντας στρατεύεσθαι, ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι 
το ὅτε μὲν οἴκοι ἦν, ἐστρατευόμην᾽ καὶ γὰρ ἐβοήθουν πολλά- 

με ἄρχειν 10. δοκεῖ μοι εἶναι καιρὸς μοι δοκεῖ καιρὸς ἔφη εἶναι 1). λέ- 
γεσθαι Α.(.. οοττ. 8. ν. “λεχθῆναι Μ. διαλέγεσθαι δηΐθ πρῶτον 1). ἔτι καιρὸς 
δοκεῖ εἶναι] δοκεῖ εἶναι ἔτι 1). τις οὖν (. γιγνώσκειν Ἀ. ἡ. πρῶ- 
τος 1)... 5.ν.1Τ. πρῶτον Α.Ο. ΡΥ. λόγων 1}. δείκνυσι 10. δεικνύει 
οκκ αν. Ὁ. μὲν ὄντες ΦΔοο 5118. ΓᾺὈΥ] μένοντες. κακὰ ΟΤη. 
Ἅΐ συ ταάρ ταν ποιοῦμεν τοὺς πολεμίους 1). ἡμῖν) καὶ ἡμῖν Α. ὃ, τοῦ- 

διὰ τοῦ ἡμετέρου Δ.(α. 6ΟΥΤ. τη6’. Τ΄ διὰ 
Ροϑβύ δίχα ΡΌΠΟΙΪΒ ηοίαῦ οἴ ἡ 5. Υ. 1Π υ πγιίαί [0. 9. ὁ συγγενὴς εἶναί 
ποτε φήσας κύρῳ εἶπε τάδε 1). κύρῳ. ΘΕΆ. Η. Μ. ὅτι δεῖ] ἔτι δεῖν Α. 
δεῖ Ὁ. οἱ ὅ 5.ν.Γ. ὅτε μὲν οἴκοι ἢν 1). ὅτε οἴκοι ἤμην Ἀ.(. 

τὸ Ἀ.Ὁ. ρμγ. ὁπότε] ὅπου 10. 

καιρὸς  Ἰ)Ρ]6Χ καιρὸς 860 6δβΐ τηο- ἜΡ' ὠλοντ᾽, ἐγὼ δὲ προδότις οὐκ ἄρ᾽ 
Ἰοδύπτη αὖ Δ] θυ απ πιηὰ ΟἰΠῈ εἶναι 46- 
Ἰοημάπτηῃ ογθάδιη. Υ͂. 5», 5» 42. 

ἡ. ὡς ὀεφεσίξυλέι, ὡς δηΐθα οΥαΐ 
πΐ, ἢϊο οϑύῦ αδη,. 

8. δίκην ἔδομεν] '΄. 5» 4; 15. 
οὐ ποτε] 1,.4, 7... Ὁ, 22 Βγῖ, 24. 

ὉΌ1 1[6 ΠῚ σΘηϊνο. 5Ῥ'1Πη6 60 7, 5» 48. 
ἤμην) [τηρτορθαΐίατη ῬΏγγΙΟΠο πε]. 

Ρ. 152: Ἤμην, εἰ καὶ εὑρίσκεται παρὰ 
τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐρεῖς, ἀλλ᾽ ἦν ἐγώ, 
σοίθυ!βαιιθ ΑΟΠ]ΟΙβ[18. ΓΟΥπγαῖα, πα αΐ 
,γ8ῖϊδβ Ρ. 111, 17, 00] 1Π]Παΐδτη ῬΘΥ 
Ῥγθοράθηβ ἐκεκτήμην ἴῃ εἴην γϑοίθ πγι- 
τανὶῦ ΠΟΌτο 5,6. ἀρπα Τ᾿ ατ1ρ0. ΗΕ]. 931: 
ἪΝν δ᾽ “Ἑλλάδ᾽ ἔλθω κἀπηβοῦ Σπάρτης 
πάλιν, κλύοντες, εἰσιδόντες, ὡς τέχναις 

»ἥνιλρῖν; ΟΠ υοθοβοῖιβ ἴῃ ῬΒθοάοβ. 
το 2, Ῥ. 882, ΤΟ ς Εὕρηται γὰρ τὸ 
ἤμην τὸ ἐπὶ τοῦ ὑπῆρχον, ὡς παρ᾽ Εὐ- 
ριπίδῃ ἐν Ἕλένης ἀπαιτήσει, ᾿Εγὼ δὲ 
προδότης οὐκ ἤμην τέκνον, ΡΙῸ ααῖθυβ 
"θυ Ἐτγπη. Μ. Ρ. 430, 15, ,ἀπηγόρευ- 
ται δέ' πλὴν εὑρήσεις γε] εὕρηκα παρὰ 
Εὐρ. κατ. λ. Οοα Βοβο]αβίοο οὐ]ὰ8- 
ἄδπη ΟΟΙΠΠ ΘΠ ΠῚ ΘΟΑΓρ ἡ τῇ 
ΗἸΡΡΟΙ. ΙΟΙ2: Μάταιος ἄρ᾽ ἦν, οὐδαμοῦ 
μὲν οὖν φρενῶν, απ], οὐδαμοῦ, φησὶ, 
συνέσεως ἤμην ἐγὼ τοιαῦτα ἐννοού- 
μενος. Ηαυὰ ἀπ]. οηΐπὰ τὶ ρ᾽ 65 
ΠΘ ἦν ΄αϊάθηι, ποάτιη ἤμην ΒΟΙΡΙΡΒΐ, 
8564 ἦἧ. το. 474 διε πὶ αυοά ΑΡΞΙΠ6Β 
Ρ. ού, » οα, εὶς. ὀχῃῦεῖ : Ἤμην τύ- 
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΄“ 7 “ “ 

κις τῶν ἡμετέρων ἀγομένων καὶ περὶ τῶν φρουρίων ὡς 
» Ζ ΄, ΄ 53 7 , 
ἐπιβουλευσομένων πολλάκις πράγματα εἶχον φοβούμενος 

“ ΄- Ν ω ἴω 

τε καὶ φρουρῶν" καὶ ταῦτ᾽ ἔπραττον τὰ οἰκεῖα δαπανῶν. 
νῦν δ᾽ ἔχω μὲν τὰ ἐκείνων φρούρια, οὐ φοβοῦμαι δὲ ἐκεί- 
νους, ̓εὐωχοῦμαι; δὲ τὰ ἐκείνων καὶ πίνω τὰ τῶν πολεμίων. 
ὡς οὖν τὰ μὲν οἴκοι στρατείαν οὖσαν, τάδε δὲ ἐ ἑορτὴν; ἐμοὶ 

11 μὲν οὐ δοκεῖ, ἔφη, διαλύειν τήνδε, τὴν πανήγυριν. ἐπὶ τού- [8] 
τῳ ὁ Γωβρύας εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, μέχρι 
μὲν τοῦδε ἐπαινῶ τὴν Κύρου δεξιάν: οὐδὲν γὰρ ψεύδεται 
ὧν ὑπέσχετο" εἰ δ᾽ ἄπεισιν ἐκ τῆς χώρας, δῆλον ὅ ὅτι ὁ μὲν 
᾿Ασσύριος ἀναπαύσεται, οὐ τίνων ποινὰς ὧν τε ὑμᾶς ἐπε- 
χείρησεν ἀδικεῖν καὶ ὧν ἐμὲ ἐποίησεν" ἐγὼ δὲ ἐν τῷ μέρει 
3 Ἂ λ ὃ 7 δὶ “ ε ΄- λ 3 4 

ἐκείνῳ πάλιν δώσω δίκην ὅτι ὑμῖν φίλος ἐγενόμην. 
9 ἣν Ζ “ ΄- 3 5 57 ὃ δ᾽ ἢ, ωῳΐἷ 

Επὶ τούτοις πᾶσι ἵάῦρος εἶπεν, ᾿Ω ἄνδρες, οὐδ᾽ ἐμε[9] 
δ᾿ θ ́ “ ΙΝ Ν ὃ Ἂ ’ὔ Ν ΄ Ἧ Ν 

ανθάνει ὅτι ἐὰν μὲν διαλύωμεν τὸ στράτευμα, τὰ μὲν 
ς ͵7ὔ ᾽ ΟῚ Ἁ Ἁ ἴω Ἷι 

ἡμέτερα ἀσθενέστερα γίγνοιτ᾽ ἂν, τὰ δὲ τῶν πολεμίων 
Ἂς 7, ᾿ κα , , 

πάλιν αὐξήσεται. ὅσοι τε γὰρ αὐτῶν ὅπλα ἀφηρηνται, 

12 

το. ἀγομένων καὶ περὶ τῶν σφετέρων οτη. Α.(. τηρ΄. Υ. ΒΟ] Τὴ σφετέρων οἴη. Μ. 
ἐπιβουλευομένων :. οὐ φοβοῦμαι δὲ] 
καὶ οὐ φοβοῦμαι 1). καὶ δηΐ6 οὐ Δ4α. 
στρατιὰν 10. τάδε] τὰ Δ. α. 
οὐδὲν] ν 5.. θα. πη. Α. 
ΟΤη. α. πάλιν ἐκείνῳ 1). 
ἢν νῦν 1). ἐὰν νῦν Μ. νῦν ἃ. 58.ν.Υ. 

πράγματα] γρήμμοτα Α.α. ΡΥ. 
αυτή 

μὲν οτη. 1). 
12. τουτοισὶ Δ.α. 

γίγνοιτ᾽ ἂν] γίγνεται Ὦ). 

καὶ πίνω τὰ] πίνω τε τὰ Ὁ. 
11. δ᾽ οηι. Α.6α. ξύμμαχοι Ὁ. 

ἄπιτε ἐϑὰ ἡμᾶς ἃ. ργ. δὲ 
οὐδέμε ;. ἐὰν] 

ὅσα ΥΡΙ, 
αἱ νἹ ἀϑύαν, αυὶ ὁ Ῥ͵Ὸ ᾿πίορα ΘΙὍ58., Θδἀθτηαιιθ Π1. Τ΄. τηρ΄. ΒΡΡΙ]δύ ταχὺ ἄλλα ποι- 
ἤσονται, ὅσὶ τε ἵππους ἀπ. 

ραννος κεὶς τύρανν᾽ ἐγημάμην, 1 1ῃ ΘΟ 61 
ἔργο ῬαΥΊ8.. 4] καὶ εἰς τυράννου, 8118 
ναὶ μὴν, χιιοά βίαια ἂρπα Ευτριάθῃι 
ΘΒΟΥΙρϑιῦ Ιούουτι5, 8118 καὶ μὴν 5011- 
Ὀοηΐθιιβ, Ὠ1 110 ἸοΠεἰος ΠΠΌΓΑΙῚ σο0η- 
᾿βούαγα οϑὲ αδιὴ ΠΡτόσιιπη ΕΠ ΤΙΡΙΑἿΒ 
βουϊρίαγα. ἦμεν τύραννοι, ΟΟΥ̓ΓΘΟΙΟΥΙΘ 8110 
Τουτηδπὶ ἢ. αι ἦ μὲν ΒΟΥ] 6 Π5 ΕἸ]τη5- 
1οῖὰ8 δὰ ϑορῃ. (. 1΄. »δ8 υβϑτξαϊ, 
δα ἦμεν τύραννοι, 8110 Δα ἤμην τύραννος 
ἀδιογαιθηῦῦιιβ. ΘΟΘ ΠΟΘ Β ΡΥ ϑοίου 
ΔΠΟΠΥ τη 1η γι. Μ. οοα, Νεη. οἱ 
ἃρυὰ δνηυπι ΑἸαΙ Ηοτί. Ρ. 73 Δ, 
οἰϊαύπτη : Ἤμην πότ᾽ ἤμην τῶν θὰ 
γώντων ἐν λόγοις, (( 16 ΠῚ δοὺγόνος 
Ρυύαῦ ΜοΙπδ κιιι5 (πη. νο]. 4, Ρ. 654 
γΟῸ]. 2, Ὁ. 1224) οὕ δ]ϊπτλ ΔΡ. Ὀορ. 
Ον Ον: 64, νο]. 2,. Ὁ. 320, ουΐ Ο͵. 
44: Ὁ. 107. ἢν γεβ  πι Ρτὸ ἤμην, τη π1ο- 
ταῦ πίοι ργθίεβ ῬΏΤΥΠΙΟὮΙ οἱ ογδπη- 
τηδί]οῖ. Εἰ χαστ ΠὈΓΑΓ στα τηᾶρῊϑ 
510 1π [4] 1115 ἱουηθυϊαβ, πα ἀπ ιαπἀ πτη 

.Ὲ} μὲν 1). 

ααϊάοτη ἤμην Ὠϊς ῬΕΙ ἐστρατευόμην 1]- 
ἸαΐτΠΊ 6586. ὑΤῸ ἦν, 406 Θἰδπη 56}0]. 
ΒοΟΩ]. Απᾶρ. 7, 7: 43 ἰπίογργοίδίιτ 
ἤμην. ΤΪΒῚ μην ὩδίτΠῚ ΘΧ ΟἸΏ1880 μέν. 

10. σφετέρων 1} Θηρτ]αγιβ ἀρπᾶ 
ΒΟ Ρίογθιῃ Πυ]τ18 ϑοίδί]β πι5118 ΡΥΟΠΟ- 
ΤΏΪΏ15. ΒΙρὩΙΠΟΔΙΊΟΠ 6 ποϑέγι βυιβρθούμχη 
[ασϑῦ, ΘΔ 51] ΠΟ ἀδθδϑοὺ 1ῃ οοαϊοΘ 
ΠΟ, ΠαΔΠ αι ΠῚ οὐϊδτη ἡμετέρων 811|0- 
Ῥ]θηΐθ 1ἢ ΙΠΔΥΡ΄., 1Π Τ]Θ]ΙΟΥθτι5. διι- 
ἴθι δι ΟΥ̓ ΒΒΊΤ οβϑϑϑῦ ΟἿ ὈΓΟΧΊΓΗΙΒ 
δα ΤΘΟΘΏΓΙΟΥΙ τῇ. Βαρρ]ούσαη. δ1ι- 
αἀθία ΘΏΙΠῚ Δ] α1586 4Ϊ ῬΘΡνθυβο Ἰῃ- 
[6]]Προγοῦ τὰ ἐκείνων φρούρια, τι 56- 
σαϊματ. Ῥοθίδσιιπι ΘΡΊ σογ τη δὲ σθοθη- 
ὉΟΥΌΤῚ ΘΧοιηρ]α 6 ῬΥϊπηδ νῈ] βθοιηάα 
Β1ηρ', ψ6] Ρ] 1. πβαγρδηζ τη ν. τη ΤΉ 65. 
ΘΙΘΡΗ. 

11. ἐγὼ δὲ] ὕτθαπο Πδοο Βιθ)] ηρὶϊ 
ΡῬΓΙΟΥῚ ΤηΘΙ Ὁ (ΟΌγγαβ, ὉΌῚ οχρεο- 
[085 ψεύσεται Κῦρος. ΞΟΗΝ, 
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Ἂν »Μ ᾿ Ὡ “ ΣῚ “ 

ταχυ ἀλλα ποιήσονται σοι τε ἵπποὺυς ἀπεστέρηνται, 
Ἂ ’ ὔ΄ “ 4 Χ “- 

ταχὺ πάλιν ἄλλους ἵπποὺυς κτήσονται ἀντὶ δὲ τῶν ἀπο- 
Ψ, ν Δ Ψ» Υ̓ 

θανόντων ἕτεροι ἐφηβήσουσι καὶ ἐπιγενήσονται: ὥστε 
ἣν ἊΝ », ᾽7 7] “ ͵7 

οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ πάνυ ἐν τάχει πάλιν ἡμῖν πράγματα 
᾿ ’ὔ , “ τ Χ ’ Ἄν ᾿ 

13 παρέχειν δυνήσονται. τί δῆτα ἐγὼ ἸΚυαξάρην ἐκέλευσα [το 
’ » -“ Ψ “-“ “-“ Ὧ κον 

λόγον ἐμβαλεῖν περὶ καταλυσεως τῆς στρατιὰς: εὖ ἰστε 

ὅτι φοβούμενος τὸ μέλλον. ὁρῶ γὰρ ἡμῖν ἀντιπάλους 
προσιόντας οἷς ἡμεῖς, εἰ ὧδε στρατευσόμεθα, οὐ δυνησό- 

᾿ῴμεθα μάχεσθαι. προσέρχεται μὲν γὰρ δήπου χειμὼν, 
7 Ἁ 3 Ν ς ΄- 5 ἴω 3 3 ᾿ ΕΥ̓ "5 » 

στέγαι δὲ εἰ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς εἰσιν, ἀλλὰ μὰ Δί Σ;᾿οὐχ 
Ψ, Ἁ ν᾽): Ἁ ΄σι 7 ΄'΄ 

ἵπποις οὐδὲ θεράπουσιν οὐδὲ τῷ δήμῳ τῶν στρατιω- 
“ ΩΝ 7, “ ἍΝ ΄ Ἅ, 

τῶν, ὧν ἄνευ ἡμεῖς οὐκ ἂν δυναίμεθα στρατεύεσθαι: τὰ 
3. 3 4 “ εἰ «ς “ » ᾽ ες Ψ ς ΄- 3 7] 

ὃ ἐπιτήδεια ὅποι μὲν Ἡμεῖς ἐληλύθαμεν υῷ ημῶν ἀνηλω- 

ται" ὅποι δὲ μὴ ἀφίγμεθα, διὰ τὸ ἡμᾶς φοβεῖσθαι ἀνακε- 
κομισμένοι εἰσὶν εἰς ἐρύματα, ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς 

15 δὲ ταῦτα μὴ δύνασθαι λαμβάνειν. τίς οὖν οὕτως ἀγαθὸς ἢ 
“4 ΧΝ ὰ ΄σ- οψ, , 49 Ἂἃ , 

τίς οὕτως ἰσχυρὸς ὃς λιμῷ καὶ ῥίγει δυναιτ᾽ ἂν μαχόμενος 
᾿ς ᾿Ὶ 53 ἴν ΄ Χ ’ὔ 

στρατεύεσθαι; εἰ μὲν οὖν οὕτω στρατευσόμεθα, ἐγὼ μέν[ι1] 
“ « ͵7ὔ ΄σι σι Χ Ἀ ΄ι᾿ 

φημι χρῆναι ἑκόντας ἡμᾶς καταλῦσαι τὴν στρατιὰν μᾶλ- 
Δ 3, ,ὔ ΄“ Ἁ ὔ 

λον ἢ ἄκοντας ὑπ᾽ ἀμηχανίας ἐξελαθῆναι. εἰ δὲ βουλο- 
μεθα ἔτι στρατεύεσθαι, τόδ᾽ ἐγώ φημι χρῆναι ποιεῖν, ὡς 
τάχιστα πειρᾶσθαι τῶν μὲν. ἐκείνων ὀχυρῶν ὡς πλεῖστα 
παραιρεῖν, ἡμῖν δ᾽ αὐτοῖς ὡς πλεῖστα ὀχυρὰ ποιεῖσθαι: 

πάνυ ΟΤΗ. ;. 18. κυα- 
στρατείας Αια. ἴστε) 
οὐκ ἂν---ἡμεῖς (. τηρ΄. τ΄. 

ἕτεροι καὶ ἐφηβήσονται Ὁ). 
ἐμβάλλειν Α.α. 

14. χειμὼν δήπου Δ. 

ἀντὶ] ἀν 1). 
ξάρη λόγον ἐκέλευσα 1). 
᾽ ᾿᾿ 

ἔστε ἔφη 
ὅποι] ὅπου Α.Π.(. ὅπῃ αἰϊὼὲ οοαϊοος Βτοῦθιὶ. ὅπῃ Μ. ἀνακεκοσμι- 
μένοι Α. ἀνακεκομισμένοι (α. 864 α 8.γΥ.Υ αὐτοῖς 1). 15. ἰσχυ- 
ρῶς 10. ὃς οἵη. Α.6. οὕτως Α. τὐβρὰ λέγω 1). ΡΥ. χρῆναι---φημι 
οἴη Αὐσεσαρνοῦς ἐξαλασθῆναι (516) 1). πειρᾶσθαι ἃ ὡς τάχιστα 1). ὡς 
ἡμᾶς ὡς 1).Ὁ. 5. ν. Τ΄ παραιρεῖν] παραινεῖν 10. ργ. (. οουν. (ἢ ἢπο ραὰ- 
ΘΊΠδΟ : ΠΔ ΠῚ 1Π1010 ΒΘ] ΙΘΠΓ15, ΠῸῚ ΡΘΙ ΘΡΓΟΤΘΙῚ ΓΘΡΘΕΓ, ΠΟ ΘΟΥΤ. δϑύ παραινεῖν) 
Ϊ,., χα] οὔϊαιη ε ΒΌΡΟΓΙ α οἱ α Β1Ρ6Ι αἱ ἃ]. Π1., α4τιδ ψΟ] αἰ περαίνειν. 
αὐτὸς Ἁ.. ἰσχυρὰ 1).ἃ. 5. ν.γ. 

12. ἐφηβήσουσι] ᾿πίογργοίαίαν Π οἰ η- 
Ἁογῆϊιβ, ΒΡΡΙΘ ΙΓασ ραι]αίτη μοβύϊιτη 
ΘΧογοϊίτιβ, τη 4111 ὈΡΘνῚ δα μα θοτία- 
[6 Π} ῬΘΥν ΘΗ 1] 51 ηΐ, 8111 ροβίμδς ὩΔ501- 
ταν]. 5ΟΗΝ, 

13. ὧδε] διοαΐς ππιπο ἔδοϊμηιβ, αἴ 
5.15» οὕτω. 

14. ἀνήλωται] δῃηο [οττηδιὴ οὐβὶ 
ἀδτηηδηῦ 'ΤΠοΙμα5 οἱ Μοῦσΐβ, ὑπθίαγ 
ζδιηθη (ἀγδπητηδίϊοιιβ δαϊαθο ἴῃ ἀναλί- 

αὐτοῖς 

σκειν. ΟῊΝ, Κῆϊς βϑιῆρου θγὶ Χρη., 
Πἶδὶ σαοα Ὠϊσ ΠΟΠΠᾺ]]}1 ΒΘ. α. 

ὅποι] .. δα 8, 5. 7. 
ἀνακεμομ θυ (ὑοηῖ, ΑΔ}. 4: ἢ. 

᾿ἤπ τ} ἡ 5ΟΗΝ. 
15. τῶν ἐκείνων ὀχυρῶν] Ηος 81 Πο0- 

τηϊηδίῖνο αΙοοσθίπισ, οϑϑοὲ τὰ ἐκείνων 
ὀχυρά. Ηι5ι. ὅτ. 4, ὃ, 33: ᾿Αθηναίων 
ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. 
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2 Ἂν “- ἥς Ν Χ 3 ΄ Ἶ, ἰν 
ἐὰν γὰρ ταῦτα γένηται, τὰ μὲν ἐπιτήδεια πλείω ἕξουσιν 
ε , Ο Ἂ): , ΄ 3 ΞΖ 

ὁπότεροι ἂν πλείω δύνωνται λαβοντες ἀποτίθεσθαι, πολι- 
“ , ΩΝ σ 53 ζω ᾽ 5ῸΝ τό ορκήσονται δὲ ὁπότεροι ἂν ἥττους ὦσι. νῦν δ᾽ οὐδὲν δια- 

ἢ ΄“΄ » ἴω 7’ ’ - Ν ᾿ » “ 

φέρομεν τῶν ἐν τῷ πελάγει πλεόντων , καὶ γὰρ ἐκεῖνοι 
᾿ » ΄σ΄ 

πλέουσι μὲν ἀεὶ, τὸ δὲ πεπλευσμένον οὐδεν οἰκειότερον τοῦ 
Υ͂ Ἂ Ἁ 

ἀπλεύστου καταλείπουσιν. ἐὰν δὲ φρούρια ἡμῖν γένηται, 
ταῦτα δὴ τοῖς μὲν πολεμίοις ἀλλοτριώσει τὴν χώραν, ἡμῖν 

17 δ᾽ ὑπ᾽ εὐδίαν μᾶλλον πάντ᾽ ἔσται. ὃ δ᾽ ἴσως ἂν τινες ὑμῶν 
Ἁ 

φοβηθεῖεν, εἰ δεήσει πόρρω τῆς ἑαυτῶν φρουρεῖν, μηδὲν 
τοῦτο ὀκνήσητε. ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐπείπερ καὶ ὡς οἴκοθεν 
ἀποδημοῦμεν, φρουρήσειν ὑμῖν ἀναδεχόμεθα τὰ ἐγγύτατα 

“ 7] ἴω Ἁ Ν Α ἴω 3 ΄- ΄- 

χωρία τῶν πολεμίων, ὑμεῖς δὲ τὰ πρόσορα ὑμῖν αὐτοῖς τῆς 
5 7 1 ἘΞ Ψ 5 ΄, Ν κ Ἐς Η͂ 

1ι8᾽ Ασσυρίας ἐκεῖνα κτᾶσθε καὶ ἐργάζεσθε. ἐὰν γὰρ ἡμεῖς τὰ 
7 » ἴω “ 4 ᾿ ἡ » ἴω 

πλησίον αὐτῶν φρουροῦντες δυνώμεθα σώζεσθαι, ἐν πολλῇ 
“ 7 52᾽ ε Ν , ΄“ “) Ἁ 

ὑμεῖς εἰρήνῃ ἔσεσθε οἱ τὰ πρόσω αὐτῶν ἔχοντες" οὐ γὰρ, 
3 ἢ, ΄΄ Ν ς “κ᾿ ΄ι ᾽ 

οἶμαι, δυνήσονται τῶν ἐγγὺς ἑαυτῶν κακῶν ὄντων ἀμε- 
“ι΄. ΄-» ἡ σ΄“. 7 

λοῦντες τοῖς πρόσω ὑμῖν ἐπιβουλεύειν. 
ε κ᾿ 3 5 ’ Φ 5 Ἂ » 7 

Ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐρρήθη, οἵ τε ἄλλοι πάντες ἀνιστάμενοι 
, ν, 3Μ δὰ . ΄ὕ ΄, 

συμπροθυμήσεσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν καὶ ζυαξζάρης. Ταδά- 
Ἁ 7 ἴω ε ’ὔ’ ΄“ Ἃὃ 77 

τας δὲ καὶ Γωβρύας καὶ τεῖχος ἑκάτερος αὐτῶν, ἢν ἐπιτρέ- 

19 

ἐὰν] εἰ Ὁ. 
λαμβάνοντες 1). 
κρείττους Α.6. ργ. 
ἤδη 10. 
ΕΝ 

πλείονα ἕξουσιν 10. δύνωνται ροϑύ δύνωνται ογαδὶ α. 
δὲ οἵη. Ὁ). ἥσους τσ ιν ον: ἥττους αὐ βάν ες ἮΝ. 

τό. μὲν] μὲν γὰρ Ὠ. ἐὰν] ἢν Ὁ. δὴ] 
ὑπεύδια 10. ὑπ᾽ εὐδίας (. 5.ν.γὙ. ἡμῖν δ᾽ εἰς λυσιτέλειαν ἔσται Ζο- 

ἔσται πάντα 1). Ὧ7. ἡμῶν Α.(α. ΘΟΥ̓Τ. 8. Υ. Τ᾿ δεήσοι Α. 
φρουρεῖ Α. μηδὲν] μὴ δὲ Α. εἱ αὰϊ ἐν ΒΟΥ: τούτῳ Εα. 5.ν. Υ. 
ὀκνήσετε [).Ὁ. εἴπερ Α.(. ργτ. καὶ οΥαδβὶῦ ἃ. ΠΣ. δἰ 1: ἀνα- 
δεχόμεθα 1).Η. ἀναδεχοίμεθα Α.α. πρὸςόρια 1). ἀαρ]1ο] ἀοσοηΐα, 864 51Π6 
ΒΡΙΓΙίτι. τῆς δὲ συρίας 19). τοῖς ἀσσυρίοις Ε. 5. ν. τ. τ8. ἢν Ὁ. 
πλησίον} πλείω Α.(α. ΘΟΥΤ. τηρ΄. Γ. δυνώμεθα φρουροῦντες ἴηι: φρουροῦν- 
τες---οαὐτῶν οἴη. Α. εἰρήνῃ οἱ τὰ πρόσω αὐτῶν ἔχοντες βιοτεύσεται 1). 
ἔσεσθε] βιοτεύσετε ἃ. τηρ. Τ. 
φρουροῦντες---πρόσορα. 
5.Υ͵Ο.,1(. 

γαδάτης 1). 
᾽ ΄- ξ ͵ 

αὐτῶν ἑκατέροις 1). 

ὑπ᾽ εὐδίαν] ἐπ᾽ Ειδίας τη ο)αΐ δ[ο- 
Ῥῃαπαβ. ΑΠδΌ. 5. ὃ, 10, ἐν εὐδίᾳ εἶναι. 
ΒΟῊΝ. ΑἸϊα νοοδθαυΐ! ουτη ΡΓΒΡ. ἐν 
ψ6] εἰς σΘΟὨ] ΠΟΙ] ΘΧΘπΊρίἃ ν. ἴῃ 168. 
δίθρῃ. ΠΙΏρΊΪΑΥΘ γ 6 7Ὸ ὑπ᾽ εὐδίαν, 66 
βαῖ1ι5 ἀδθίθηβυαση [ουπ τ 8 ὑπ᾽ αὐγὰς, αἱ 
Ῥγοοϑίθί [ουΐαϑϑθ ὑπεύδια, (6 απο 10. 
Οὐοηῖ. ααΐεμη 5, 4; 6. 
ἢ. ,«] Ἐὰπν. Απάτοπι. 61: 

μὲν, εἴ τις δεσποτῶν αἰσθήσεται. 
ΕἼ]. δα Ηδτδο}14. 701. 

Φόβῳ 

ΑἸ 

πρόσω αὐτῶν] πρόσορα Β. ΤΏΡ. ΒΌΡΡΙΘΗΒ 
ἑαυτῶν] αὐτοῖς 1). ἑαυτοῖς Μ. 

ὄντων οτη. 1). οατῃ κακῶν Η. 
κακῶν οἵη. Α.Ὁ. 

10. ἐρήθη α. οἵ τε] οἱ ἃ. 

τὰ πρόσορα---ἐκεῖνα ] Οοηΐ. 6, 2,32; 
αὐποῖν Δα ὅς .5..4Ὲ-- 

τῶν πολεμίων ἸΠρΡΘΠΑ ΠῚ ΟἸΙῚ ἐγ- 
γύτατα, αὐ Ἀπδδ: 7;:5. 20 Ὁ ἜΡ' τῷ 
πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύθη. 

18. τῶν ὄντων] Υ. δα 8,1, 28. 
19. συμπροθυμήσεσθαι ταῦτα] Τα. 

8, 1: Τοῖς ξυμπροθυμηθεῖσι τῶν ῥητό- 
ρὼν τὸν ἔκπλουν, αὐ 8]1ῖὰ οοηΐα! δὰ 
δίθρἢ. 

[13] 
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ψωσιν οἱ σύμμαχοι, τειχιείσθαι ἐφασαν, ὥστε καὶ ταῦτα 
0 φίλια τοῖς συμμάχοις ὑπάρχειν. ὁ οὖν κῦρος ἐπεὶ πάντας 

ἑώρα προθύμους ὁ ὄντας πράττειν ὅσα ἔλεξε, τέλος εἶπεν, Εἰ 
τοίνυν περαίνειν βουλόμεθα ὅσα φαμὲν χρῆναι ποιεῖν, ὡς 
τάχιστ᾽ ἂν δέοι γενέσθαι μηχανὰς μὲν εἰς τὸ καθαιρεῖν τὰ 
τῶν πολεμίων τείχη, τέκτονας δὲ εἰς τὸ ἡμῖν ὀχυρὰ πυρ- 

“1 γοῦσθαι. ἐκ τούτου ὑπέσχετο ὃ μὲν Κυαξάρης μηχανὴν 
αὐτὸς ποιησάμενος παρέζειν, ἄλλην δὲ Γαδάτας καὶ 
Γωβρύας, ἄλλην δὲ Τιγράνης" αὐτὸς δὲ Κῦρος ἔφη δύο 

“2 πειράσεσθαι ποιήσασθαι. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ἐπορίζοντο 

μὲν μηχανοποιοὺς, παρεσκευαζοντο δ᾽ ἕκαστοι εἰς τὰς μη- 
χανὰς ὧν ἔδει: ἄνδρας δ᾽ ἐπέστησαν οἱ ἐδόκουν ἐπιτηδειό- 
τατοι εἶναι ἀμφὶ ταῦτ᾽ ἔχειν. 

23 Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι διατριβὴ ἔσται ἀμφὶ. ταῦτα, 
ἐκάθισε τὸ στράτευμα ἔνθα ᾧετο ὑγιεινότατον εἶναι καὶ 
εὐπροσοδώτατον ὅσα ἔδει προσκομίζεσθαι: ὅσα τε ἐρυμνό- 
τητος προσεδεῖτο, ἐποιήσατο, ὡς ἐν ἀσφαλεῖ οἱ ἀεὶ μένον- 
τες εἶεν, εἴ ποτε καὶ πρόσω τῇ ἰσχύι ἀποστρατοπεδεύοιτο. 

“ἡ πρὸς δὲ τούτοις ἐρωτῶν οὗς ᾧετο μάλιστα εἰδέναι τὴν 
χώραν ὁπόθεν ἂν ὡς πλεῖστα ὠφελοῖτο τὸ στράτευμα, ἐξ- 
γεν ἀεὶ εἰς προνομὰς, ἅμα μὲν ὅπως ὅτι πλεῖστα λαμβά- 
νοι τῇ στρατιᾷ τἀπιτήδεια, ἅμα δ᾽ ὅπως μᾶλλον ὑγιαίνοιεν 
καὶ ἰσχύοιεν διαπονούμενοι ταῖς πορείαις, ἅμα δ᾽ ὕπως ἐν 

25 Ταῖς ἀγωγαῖς τὰς τάξεις ὑπομιμνήσκοιντο. ὁ μὲν δὴ 
Κῦρος ἐν τούτοις ἦν. 

τειχιεῖσθαι) τειχίσασθαι Δ.α. 
παραινεῖν .Εα. ργ. ὡς τάχιστα. ἃ ἂν 1). ἐχυρὰ 1).(. 5.ν0 Ὁ 
Ὁ η: 9. γαδάτης τε καὶ γ. 10. δὲ οἵη. [)., 4] αηΐθ αὐτὸς 
αὐτὸς δὲ] αὐτὸς ὁ 1). ἔφη δύο] ηδύ ἴῃ Ἰϊσαγα Ὦ, .» ῬΓ. [ογἴαββϑθ 
ράσεσθαι (.Η. πειρᾶσθαι Α.1).ἃ. ποιήσειν Α.(. 55: 

εἶπεν) ἔφη τῷ 
21. 

ἄοϊοι ἄλλην δέ. 
ἔφατο. πει- 
ἐπόριζον 1).(. 

20. ἑώρα πάντας 1). 

Εὐνοαν ἔδει] δεῖ Α.α. 23. διατριβὴ ἔστιν αὶ. διατριβήσεται ἢ 
ἐκάθισε) μὲν αα ἃ. 1). ἔδει} δεῖ Α.ἃ. ὅσα τε ἐρυμνότητος] ἐρυμνὸν δ᾽ εἴ πῃ Ὁ. 
αἰεὶ Α.1).α. ἀποστρατοπεδεύοιντο Α.. 24. ὡς τὰ ὅπως] 
ὡς 0. πλεῖστα] πλεῖστα μὲν ἃ. προσνομὰς Ἀ. ΓΛΌΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. 
ὑγιαίνοιε καὶ ἰσχύοιε (ἃ. ΘΟΥΥ. 5. ν΄. Υ΄. 

Α.α. ὑπομιμνήσκοιτο Δ. 

τειχιεῖσθαι ἔφασαν) ἴ1)6 τιϑιι ΔΟΥΙΒΙ 

διαπορευόμενοι Α.(., ΡΥ. δ᾽ θ᾽ 

᾿Αργείων στρατόν. Ἴπυς. 2, 71; 4» 
ν. ἃα Η. 6τ.:, 6, 14, υδὶ Δα ἄθγθ ]ιοοὶ 
᾿σπ  ἴς Ὅν, ἢ ΠΟΙ Ἂν Ὁ. 5507. 
ϑΆΡΡἢ. 10. Ρ. 28. 56 ἢϊὸ τηϑ]ὰϊ 
5668] 1). 

ἐκάθισε] λιν. Ἡοτδο]. 6όᾳ4 : Στρα- 
τὸν καθίζει τάσσεταί θ᾽ ὃν ἦλθ᾽ ἔχων. 
Ρῃαη. ττ88: Ἔξω τάφρου καθίσεν 

Ο. 

» ἐρυμνότητος] ἐρυμνὰ 515 5, 2, 2: 7: 
4, το. αάοιῃ βιπί ἐρύματα. ὅΟΗΝ. 

τῇ ἰσχύϊ] δὶς ΒΌΡΓΑ 5. 4, 20, 68ί 
ἐλάττονι μορίῳ ἰέναι:. ΟΣ πριν ὴ: 
6,1, 42: Πάσῃ τῇ δυνάμει, παντὶ σθέ- 
νει εἰς. ΞΟΗΝ. 
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Ν “ « ’ {' « “ 

Ἔκ δὲ Βαβυλῶνος οἱ αὐτόμολοι καὶ οἱ ἁλισκόμενοι 
ἮΝ 5 ἊΜ Ψ Γὰ δῦ, 7 ΕΣ ὌΨῃᾳ" 7 Ν 

ταῦτ ἐλεγον ὅτι ὁ Ἀσσύριος οἴχοιτο ἐπὶ Λυδίας, πολλὰ 
τάλαντα χρυσίου καὶ ἀργυρίου ἄγων καὶ ἄλλα κτήματα 

46 καὶ κόσμον παντοδαπόν. ὁ μὲν οὖν ὄχλος τῶν στρατιωτῶν 
ἔλεγεν ὡς ὑπεκτίθοιτο ἤδη τὰ χρήματα φοβούμενος" ὁ δὲ 

- , σ“ “ ΄ 5 ΄ 2 Κῦρος γιγνώσκων ὅτι οἴχοιτο συστήσων εἰ τι δύναιτο ἂν- 
τίπαλον ἑαυτῷ, ἀντιπαρεσκευάζετο ἐρρωμένως, ὡς μάχης 
ἔτι δεῆσον᾽ ὡστ᾽ ἐξεπίμπλη μὲν τὸ τῶν Περσῶν ἃ ἱππικὸν, 
τοὺς μὲν ἐκ τῶν αἰχμαλώτων, τοὺς δέ τινας καὶ παρὰ τῶν 

΄’ ω Χ Ν ΄ 5 7 

φίλων λαμβάνων ἵππους" ταῦτα γὰρ παρὰ πάντων ἐδέ- 
᾿ 5 ω 5 Κ Ε 5 Ψ“ , Χ 

χετο καὶ ἀπεωθεῖτο οὐδεν, οὔτε εἴ τις ὅπλον διδοίη καλὸν 
᾽ν" ΕΣ Φ“ ᾿ᾷ Ἅ ΠῚ Ὑς 5) ἥ- - 

27 οὐτ εἰ τις ἱππον᾽ κατεσκευάζετο δὲ καὶ αρματα εκ τε τῶν [16] 
3 , - ΄ ᾿ς 5» ς 7, “ΠΥ; - 

αἰχμαλώτων ἁρμάτων καὶ ἄλλοθεν ὁπόθεν ἐδύνατο. καὶ 
᾿ ν Χ 7 , 5 Ν Α 

τὴν μὲν Ἴ ωικην διφρείαν πρόσθεν οὖσαν καὶ την υρη- 
“4 “ 3 7 77 ἐν Ἢ 

ναίων ἔτι καὶ νῦν οὖσαν ἁρματηλασίαν κατέλυσε" τὸν γὰρ 
ἢ , φ εἰ, 5 “- , ᾿ς Ψ Ν᾿ ͵ 

πρόσθεν χρονον καὶ οἱ ἐν τῇ Μηδίᾳ καὶ Συρίᾳ καὶ ΔΑραβίᾳ 

25: οἱ ΟΠ. Α.α. 
ἀργυρίου καὶ χρυσίου 1). 

ΒᾺ εἴτι) ὅ ὅτι 1Ὁ. 
δ᾽ Α.(. καὶ 1). 
τις} οὐδὲ ἃ ἂν Α.(.., 566 τις 5. ν. 7. 
οὔτε ἵππον 1). 

τὰ. ἃ ῬΕ. ἔτι νῦν ὃ). 

25. ταῦτ᾽] ταὔτ᾽ ΒοΙΠι5. τοοίθ ἢϊς 
ὙΠ 4. 24: (ὑδηΐ. 6, 2, 11, υδὲὶ 6] 
Ροϑβί σχεδὸν δὲ τούτοις ᾿]]αίτιτη ταῦτα 
ἔλεγον καὶ οἱ Ἐν ῬΙῸ ταὐτά, 
ὌΠ Ἡ. ὅτ. 2.1, ̓ Ἵ: ΠΩΣ ἢ, ὩΣ 
ἼΩΣ Αρίαβ τάδε ὃ, 5, 

27. Τρωικὴν τπΑ ον ΤΥ οὶ ὈἸ) ρῚ 
Γαθυαηΐ, οὐ ραυρηαίογοβ 1Π6, ΟΠ ΓῸ5 
[ογθαῦ, ἀ65}}1γ6 σοπβαθνογαπί (ν. Η ομ,. 
ΤΙ πὶ τιθῪ πΒθη ἘΣ 426. 5.): ἀπὰ8 
Ηβροΐου ᾳυδατι!ρ!β τιϑιιβ δϑῦ, Π]. Θ, 158. 
ΟΟὐΥθηδοὶ. Θαγγ5 ἀΟΔα )ρῚ Γαρυαηΐ, 
φαρὰθ ρυρπαΐίογθθ ρογρθίμο ᾿πβιβίθ- 
Ῥαηῦ. ΡὨμοβίγαϊιιβ [Ισοη. 1, 1τῦ, (8 
Ῥ]ορὶ 5 ΟὝΤΤᾺ : Τὸ δ᾽ ἵππων ξύγκειται 
τεττάρων" τουτὶ γὰρ ἐς μὲν τὰ πολεμικὰ 

οὔπω ἐθαρσεῖτο, οἱ δὲ ἀ ἀγῶνες ἐγίνωσκόν 
τε αὐτὸ καὶ ἐτίμων. καὶ οἱ Λυδοὶ δὲ φι- 

λιππότατοι ὄντες ἐπὶ μὲν Πέλοπος τέ- 
θριπποί τε ἦσαν καὶ ἤδη ἁρματῖται, μετὰ 
δὲ ταῦτα τετραρύμου τε ἥψαντο καὶ λέ- 
γονται πρῶτοι τοὺς ὀκτὼ σχεῖν. 50ΗΝ, 
ΗΓ δ: 2,8. ῬΌΊυχ 1, 141: Λίβυες 

καὶ οἴχῃ. Α.Ο. 5. ν.γΥ΄. 

οὖσαν οτὴῇ. Α.ἄ. 5. ν.Γ. 

ταὔτ᾽ Βοίδιαβ. (ὐοαϊοθ8 ταῦτ᾽. 
καὶ κόσμον] κόσμον Α.(α. ΡΥ. ΘΟΟΥΥ. 5. Υ. 26. ἔ- 

λεγεν] ὑπελάμβανον 19: ὑπελάμβανεν α. τηρ. Γ΄ 
ἑαυτὸν ἢ) .(α. 85.ν.γτ. 

ἐξεπίμπλα 1).(ὰ. 5.ν.ΥῪ 
διδοίη ἐδίδου 0. 

27. ἔκ τε] ἐκ 10. 
τὴρ΄. ΤΥ. δρωικὴν ΒΊΓΡΕΓ δρ ροδβῖίο π' (5316) 1. 

οἴχοιτο οἱ Ἀ]ΓΘγτι πη 1 ΤΆΒ. 
δεήσοι 1}. ὥστ᾽ ΡΟΡΡο. ὡς 
περσῶν] πεζῶν 1): οὔτ᾽ εἴ 

οὐδ᾽ εἴ τις ἵππον Α.α. 
δύναιτο 1). τρωικὴν οἵη. Α.Ο. 

διφρίαν Α.})., αὶ δὲ 5. ν. εδα, 
μηδείᾳ Α.α. 

δὲ καὶ ἀπὸ δίφρων καὶ ἵππων ἐπεζευγμέ- 
νῶν, ὥσπερ οἱ Ὁμήρου ἥρωες μάχονται" 
Ὅμηρος γὰρ οὐκ οἶδε μονίππους ἱππέας. 
ὧν οἱ μὲν ὑπὸ τῷ ζυγῷ ζύγιοι, οἱ δ᾽ 
ἑκατέρωθεν παρήοροι καὶ παράσειροι καὶ 
σειραφόροι καὶ σειραῖοι, καὶ αἱ τούτων 
ἡνίαι σειραὶ καὶ παρηορίαι. ἐπιβεβήκα- 
σι δὲ τοῦ ἁρματείου δίφρου ἡνίοχος καὶ 
παραβάτης" ὃν ὁ Τλάτων ἀναβάτην μι- 
κράσπιδα ἐκάλεσε. καλεῖται δέ τις ΔΛι- 
βυκὴ διφρεία, ἡ δὲ Περσικὴ, ἡ δὲ Λα- 
κωνικῆ. ἙΡΒοΥαβ. ἂρ ύθρμαματα 
Βγ2. ν. Βοιωτία: Κυρηναῖοι περὶ τὴν 
διφρευτικὴν ἐπιστήμην ἠσχόληνται. ΑΥ΄- 
τΔη. ΄δοῖ. Ρ. 53 Βίαπο. : Τῶν ᾿Ασια- 
νῶν πάλαι μὲν Πέρσαι͵ ἐπήσκησαν τὴν 
τῶν δρεπανηφόρων τε ἁρμάτων καὶ κα- 
ταφράκτων ἵππων διφρείαν ἀπὸ Κύρου 
ἀρξάμενοι, ἔτι δὲ πρὸ τούτων οἱ σὺν 
᾿Αγαμέμνονι. Ἕλληνες καὶ οἱ σὺν Πριά- 
μῳ Τρῶες τὴν τῶν ἀφράκτων, καὶ Κυρη- 
ναῖοι δ᾽ ἐπὶ πολὺ ἀπὸ ἁρμάτων ἐμά- 
ΧΌΡΤΟ. 

Ἔ 
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καὶ πᾶντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ τοῖς ἅρμασιν οὕτως ἐχρῶντο 
28 ὥσπερ. νῦν οἱ Κυρηναΐοι. ἔδοξε δ᾽ αὐτῷ, ὃ κράτιστον εἰκὸς 

εἶναι τῆς δυνάμεως, ὄντων τῶν βελτίστων ἐ ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, 
τοῦτο ἐν ἀκροβολιστῶν μέρει εἶναι καὶ εἰς τὸ κρατεῖν οὐδὲν 
μέγα μέρος συμβάλλεσθαι. ἅρματα γὰρ τριακόσια τοὺς 
μὲν. μαχομένους παρέχεται τριακοσίους, ἵπποις δ᾽ οὗτοι 
χρῶνται διακοσίοις καὶ χιλίοις" ἡνίοχοι δ᾽ αὐτοῖς εἰσὶ μὲν 
ὡς εἰκὸς οἷς μάλιστα πιστεύουσιν, οἱ βέλτιστοι: ἄλλοι δὲ 

εἰς τριακοσίους οὗτοί εἰσιν, οἱ οὐδ᾽ ὁτιοῦν τοὺς πολεμίους 
29 βλάπτουσι. ταύτην μὲν οὖν τὴν διφρείαν κατέλυσεν" ἀντὶ 

δὲ τούτου πολεμιστήρια κατεσκευάσατο ἅρματα τροχοῖς τε 
ἰσχυροῖς, ὡς μὴ ῥᾳδίως συντρίβηται, ἄξοσί τε μακροῖς" 
ἧττον. γὰρ ἀνατρέπεται πάντα τὰ πλατέα' τὸν δὲ δίφρον 
τοῖς ἡνιόχοις ἐποίησεν ὥσπερ “πύργον ἰσχυρῶν ξύλων᾽ 
ὕψος δὲ τούτων ἐστὶ μέχρι τῶν ἀγκώνων, ὡς δύνωνται 
ἡνιοχεῖσθαι οἱ ἵπποι ὑπὲρ τῶν δίφρων" τοὺς δ᾽ ἡνιόχους 

28. ἔδοξε δ᾽] ἔδοξεν Α.(α. οοτν. 5.ν.1. ἔδοξεν δὲ [. εἰκὸς] ἦν Δα4. 6. 
566 ᾿1ε{6 018 τ. α 8.Υ. Ροηὶί δηῖὸ ε εἰκὸς, αἱ Ὁ.Μ. οἱ ἴῃ ἥπθ νϑύβιιβ [,. σουσ., ααἱ 
Ροϑβί εἰκὸς ἀε]οῖ ἄν. αὐτὸν ρΡοϑί εἰκὸς ἀε]οΐ Ὦ. ὄντων τῶν] ὃν τῶν Α.α. ὄντων 
464, (. τηρ. ΤΥ. τούτω 0. ρΓ. ἐν] μὴ ἐν 1). μέρος] βάρος Α.Μ.6., 864 Πΐο 
ΤΩΡ. Τ. Ὑρ.» ΟἸΉΪΒ50, αὖ ν]ἀΘ,ῸΓ, μέρος, απο Μ. ἴῃ την. συμβαλέσθαι Ἀπ. 
ἵππους Ὁ Ὁ, ῬΣ. οὗτοι] αὐ οἴ ρσγάνογη ΒΈΡΕΓΙ ἐσ. α., απα6 αὖ ἀπηΐθα ἢος 
466, [. πιστεύσουσιν 1). 5.ν.τ. ἃ. ἄλλοι δὲ Ὁ. τηρ΄ Γ΄. δὲ ΡᾳΠΟΙΙ8 
ΒΆΡΡΟΒΙΓ5 ἀοἰοι α. οὗτοι] δὲ Δα. Π.(. 8.ν.Γ τοῖς πολεμίοις 1). ΘΟΥΤ. 
ΘΔ, 1η. 20. διφρίαν 1). κατεσκεύασε τὰ Ὁ. ἄξιοσί Α. ἧσον 
εἰσ Ἧρν.1. Ὁ), ἀγκώνων] ἀγγώνων Ἀ. τοῦ ἡνιόχου α4ἀ. Ὁ). 

8. 27. οἱ ἐποιήσατο 8, 8, 24. ΠΟῃΐΓα 86- 28. οὐδὲν μέγα μέρος συμβάλλονται 
Πντπη οϑῦ 5. 320. (Μρααϊαπ οτπὶ (αἴ. ἘΧΘΙΏΡ] 15 Πα)ι18 ἔουτητ]ο δα δίθρῃ. ν. 

Μέρος οἴ Συμβάλλομαι οἰζαῖ!5 «΄ἀ 6 Γ0 
116 ὙΠτοάου! «Εἰχο. αὶ.» Ρν ὍΚΜ δα: 
Μαὶϊὶ. εὐ ὔγπθϑιὶ ἀρια Κγαθίηρογ. δα 
ροῦν αν. Ρ. 75. Μέγα ἴἰαηίμτη 
:Ὡ: δ. 
20. ἀντὶ δὲ τούτου] Αα διφρείαν ποη 

τ αϊξ, 5Βθα δα τὸ διφρεύειν, αη46. Π]πᾶ 
νοσδθιιπη δὲ αογιναύπιη. 5ΟΗΝ. 
ἃ πϑῆηρθ ββθοι]αγο ἔπ φαρα ὨΪ οὐγ- 
1185 ΑΧΘ5. ΠΑαθΘΥθηῦ ἸΟΠΡΊΟΓΘΒ δ στο ΐαϑ 
ἤγιπίογθβ απᾶπὶ ὈΙρ απ Πυδαυῖσεο 
ΘΟΠΊη65. ΠΙπά αποασῖιθ αδηϊτηδά- 
νϑυθη τὴ δϑ, ΔυσΊρα τη 50] πη, ΠΟῚ 
ῬΤΟΡΙΙρ ΠΟΥ ΠῚ ἸΏΒΈΌΡΟΥ Δ] ]τιθη ἢ ῸΒ 
ΟΟΠΒΟΘΠ 8886. ΟἸΠΓΥ ΙΒ; ΠΟ ΘΠ1ΠῚ ΡΌΠΘΓΘ 
σαϊοαυϊᾷ οἢτοὶ ἀθθοθαΐ, τὰ ΘΠ οἸθμ απ 
Οὐαῦ ΟῚ ῬΘΙ ΠΟΙΊΪη65, 566] ΟὈΓΤΙΙΒ 
0805 [Δ] 5 ἀτιηαΐοβ. ἨἩΤΓΓΟΗ. 

κατεσκευάσατο ΟΟΠνΘΗΪΐ ΟσἰΠΊ [ΟΥΠΊἃ 

ας ΒΘΕΙΝΥ: 
πολεμιστήρια ἅρματα ΠΟῸῚ ἤϊνουβα 

81 η0 Δ) 118, 4] θτ18. ἸΠβ᾽βίθθαπὶ θ6}]8- 
(ογ65 ᾿ΓΤΟ]δηὶ οἵ Οὐυσθηδὶοὶ, Β6α δοάθτῃ 
ΠΟΠΊΪΠΘ ΔΡΡΘΙ]αηθαγ. [Ἰηΐτα 7,1, 47. 
τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα ΤηΘΠΊΟΥΔΉ ΙΓ, 
οἵ βίας!πὶ τὸ πολεμιστήριον τοῦτο 88Ὀ- 
Ἰαπρίίαγ. 564 8, 8, 2)ύ, ὉἘΌῚ τηθη 10 
δρεπανηφόρων ἁρμάτων ῥγεροραϊΐ, τὰ 
πολεμιστήρια αἸσα τ ἀρραγαΐτιβ θ6]- 
ἸΙοῖ8 ΟΠΊΠΪ8, ῬΓΈΘΟΙΡιιΘ ἰδιηθη (}- 
Τα ΠῚ [α]οαίοσιιτη. ΟΗΝ,. 

πάντα ᾿ηίο]Προ τὰ ὑπερέχοντα, αὖ 
ἈΡΡαγεοῦ οεχ 6, 2, 17. ΟΝ, Ηε]ϊο- 
ον. 1. 9.15: Τούτῳ (τῷ κράνει) ἐκ 
κορυφῆς εἰς αὐχένα πάντα πλὴν τῶν 
ὀφθαλμῶν εἰς τὸ διοπτεύειν σκεπόμενος. 
ΖΕΌΝ. 
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Λ Χ σ΄ ἴω “, δ 

40 ἐθωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν. προσέθηκε δὲ καὶ 
΄“-“ Ἑ Α Ἅ 7] 7 

δρέπανα σιδηρᾶ ὡς διπήχη πρὸς τοὺς ἄξονας ἔνθεν καὶ 
ΕΣ “-“ ἴω ς “Ὁ ΄, “΄ κα ΄σ Ἵγ ᾽ Ἂς 

ἔνθεν τῶν τροχῶν καὶ ἄλλα κάτω ὑπὸ τῷ ἄξονι εἰς τὴν 
΄“ « 7 Ἁ ΄σ 

γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβαλούντων εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς 
20. σιδήρεα 1). 

τῶν οἴη. Α.α. τὴν οτη. 1). 

20. προσέθηκε] Απίεα ΘηΪπὶ παπᾶ] 
ἸΠΘΓΙΏΘΒα 6 ογαηΐ. ΘΥΒΔΓΠ ΟΌΓΓΒ, 
4.8168 Αὐγδπ8 Τοῦ. Ρ. 9 Ψιλὰ ἅρματα 
γοζαῖ, ὉὉῚ ααὰπὶ ΠοΟμηδμη  6Γβὶ- 
σΟΥ ΘὈΓΓΆΌΤΩ πηϑιη] θυ, πα ἀπ- 
Ὀ16 τεβροχὶῦ δα πος ᾿πϑιϊαΐαπι (γτ], 
αὐιβααθ ἅρματα δρεπανηφόρα ορροξβαϊῇ 
Ψιλοῖς, οἵ πϑος Τρωικὰ, 11 Περσικὰ 
νοσανύ. ΟΘυδηηπᾶη διίθιθ. δρᾶ 
Ῥευβαὰβ δ᾽ίοβαθπιθ φιοϑάδηη ΑΒ] 1η- 
60145 Ογυῖιθ ρυϊσαιβ νϑύθγοση. Ἰπητητα- 
τὶ νϑῃιο όσα Ὀ6]]ΠἸσΟΥα [ΟΥΤΠΔΠῚ, 
ΘαΤγΒαθ. [α]οαίοβ ἸΠϑ0Πππ6Υ]ῦ, [ΔΙ ἢ 
παπᾶ ἔδο]θ αυϊδαιιαιη ἀἰἸχουῖ, 418 
ΟΟσγ στη Ἰδίοσαμη ἀρ οθίθιῸΒ. ()}}- 
ΘΏ15. ῬΟΡΌΪ]ΟΒ. ῥυεϊπιαβ οχϑθτςευις δο- 
ἴοΓ. Νίηυβ 866. ιοᾶ. 2, 5. 18- 
{πιβτη οαΣ οὐατθ μαθυϊϊ. ϑεα ἔτιιβ- 
{τὰ οϑὺ οποῆργιβ ἀθ τ συϑῇϊο. 2, 
Ρ-. 193. 4 δηΐθ ΝΊΏΙ ἰθιηρογα [8]68 
δρυιαὰ ΟἸδηδηθθοβ [1586 ΟΌΤΓΒ. 6Χ 
ΤΠ ΘΏ 5. 5805. 86. ἀδργθῃθμα 588 
Ρυαΐαῖ. Νὴ Ὡθαῖθ ἴῃ 118 αποὸ8 δΡ- 
Ρ6]1αὖ ἸΟΟῚ5. πθατιθ 8110], ΟΡΊΠΟΙ, τ8- 
4αδιη ϑουϊρύαγα [α]οατη οχ ΘΌΤΤΙθτιΒ 
ΘΙΩΙΠΘΏ ΤΠ τ ΤηΘΙΏ]η1ῦ, ααστα «πα. 1, 
10: 4, 3, ὍὈῚ να]ρ. ομγΥι5 ζαϊοαΐοδ 
ῬΘΙΡοΙαπὰ ΘΧὨΪ οί, [πί6]]Π1ρθ 1 51ηΐ 
ΟἸΎι5 ζογγοὶ 86 ζογγαΐ, 1. 6. 76γγῸ 
ἐθοΐδ, πι6 ἴδο1]6 σΟὨἸΠΡῚ αὖ ΒΘουχΊθιι8 
ΒΘΟδ ροββοηῦ. ΠΌΤΟΗ. ὐοηί. δὰ- 
θα δηποῦ. δὲ οὰ. Τυχῖο. Δ] ΔΗ] 
δϑουιρύξ. τη1}10. νΟ]. 2, Ρ. 265. 

διπήχη) [ἴὰ διπήχη εἴ τριπήχη οδῖ 
Β1Π6 ναγϊοίαίθ ἰὼ ΑΠΔΌ. 4. 2, 2ὃ. 
5ΟΗΝ, 106 ραϊῖ. ὡς ν. 8α Η. 6Υ. 3, 
2, τῶ 

ὑπὸ τῷ ἀξονι) ΠΟΥ αἱγαπλαθα 1ΤῸ- 
(τὴ 56 ὑπὸ τοῖς δίφροις, τιῈξ ἐδ 1Ἰῃ 
Απδθδ81, αφαοα οοπίγα ῬευΖοηϊιτη ἴῃ 
Οὐτίο νιηαϊοαίο Ρ. 167, πορδηΐθιη 
Τϑοῖθ ἀδίεπαις Ζοαηϊιβ. Ηϊς 5]π18] 
δατηοπμϑῦ 1)47}1} ΟΌΥΓΙΙΒ [α]οαΐοβ ἀρπα 
(ὐυτνππι 4. 9, οὖ 15. ΤοΟΐαβ Ἴρ888. εἵ 
ἰθηο 85 Παρυϊβθθ [ἀ]οαίοβ. 5ΟΗΝ. 
Οοηΐ. ΜΝ δββϑιηρ. δὰ Πιοάου. [7. 52: 
ὉὈῚ πρὸς ταῖς κατάκλεισι τῶν ἀξόνων 
ΤΟΒΌα] σϑοίθαμϑ ᾿πα ]σαβ58 οβίθπαϊ Ρε- 
ΤἹΖΟΉ] ΠΏ. 

ὡς ἐμβαλούντων]ὕ [π|6]]1ρ6 τῶν ἡνιό- 

διπήχεα 1)... 5. ν.Ὁ. διπήχηα 1. 
εἰσβαλούντων Α.α. 

καὶ Ὅταν (τ᾽ ΤΥ 

χων. ἴῃ ΑὨδΔΌΔΒΙ 1, 8, 10, 6βὲ (6 
Θχογοϊΐῃ Αὐΐαχουχὶβ: Πρὸ δὲ αὐτῶν 
ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλή- 
λων τὰ δρεπανηφόρα λεγόμενα. εἶχον 
δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλά- 
γιον ἀποτεταμένα, καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις 
εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ 
ἐντύχοιεν ἡ δὲ γνώμη ἦν, ὡς εἰς τὰς 
τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλώντων καὶ δια- 
κοψόντων ὅτῳ ἐντύχοιεν. Ἰηΐτγϑ, 6, 2, 
17: Ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως 
ἑστήξεται, ὥσπερ πρόσθεν, ἀπεστραμ- 
μένα ὥσπερ εἰς φυγὴν, ἀλλ᾽ οἵ τε ἵπποι 
εἰσὶ κατατεθωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρ- 
μασιν, οἵτε ἡνίοχοι---δρέπανά τε σιδηρᾶ 
περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, ὡς ἐλῶν- 
τες καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις τῶν 
ἐναντίων. ᾿ΙΥ.1π5. οϑῦ Ἰοοὰβ ὃ, ὃ, 24, 
46 δὰ ουγγατπι ἃ Οὐυτοὸ 1ηϑϊ ΓΟ ΌΤῚ : 
Ὃ μὲν γὰρ τιμαῖς αὐξήσας τοὺς ἡνιό- 
χους---εἶχε τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβαλοῦν- 
τας οἱ δὲ νῦν οὐδὲ γιγνώσκοντες τοὺς 
ἐπὶ τοῖς ἅρμασιν---οἱ δὲ ὁρμῶσι μὲν, 
πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς πολεμίοις εἶναι, οἱ μὲν 
ἑκόντες ἐκπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται. 
Ουδτίιιβ οϑῦ 7. 1, 29, Ὁ] ΑΡγαάαΐθβ 
᾿τηρϑύππῃ ἔδοϊς Ἰηὴ Ποβίθβ : καὶ τὰ μὲν 
ἅρματα ἔφευγον αὐτοὺς εὐθὺς, τὰ μὲν 
καὶ ἀναλαβόντα τοὺς παραβάτας, τὰ δὲ 
καὶ ἀπολιπόντα. (ἀπ]ηίτιΒ ἀθ Πα 6 οϑῦ 
3,3, : Τῶν δ᾽ ᾿Ασσυρίων οἱ μὲν ἀπὸ 
τῶν ἁρμάτων προμαχοῦντες, ὡς ἐγγὺς 
ἤδη προσεμίγνυε τὸ Περσικὸν πλῆθος, 
ἀνέβαινον ἐπὶ τὰ ἅρματα, καὶ ὑπεξῆγον 
πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆθος. Ἐὔχ Ἀ15. 0685 
ΟΥΠΗΙΡ5. ἢϊῤ τηδηϊξθδίατη ΒΑ ὈΌΥ ]ΟΠ]ΟΒ 
Θουτη] 6 βΒοοῖοΒ ΟΠ ΟυδΔαΥ]ρῸ 
γϑοΐοβ οὗ δῃΐβθ 8016} ὈΥΟΡΎΘΒΒΟΒ ΤΠΟΧ 
Το ]οΐο οαστιι ρα ϊῖο5 ρυρηαββθ. Οὐν- 
Τι5 δαΐθῃῃ 1ῃ ν]οϊηϊα βίαθαῃΐ, 1ηΐ6Υ 
ΡΙΟΡαρηδύογοβ οἵ ὈΥΙΤηΔΤῺ 8ΟΙΘΓῚ Τθ- 
Ἰ1οἵ], 408. ἃ ἰθγρὸ δϑοθπᾶθυθηῦ ῥτοῸ- 
Ῥυρηδίογθθ, 51 ῬΥΌΘΪΟ δχοράρθυθ νε]- 
Ἰεηῦ. Α Τθγρὸ οὑσγβ Ὀ6]]Π1ΟῸ5. ἀβοθη- 
ἀπηΐ οὐὰπη ΗΟΙΠΘΙΙΟΙ ἤΘΓΟΘΒ: ΠϊπῸ 
ΘΟΌΓΓΙᾺΒ ΤΘΙΙΟῚ αἰοσπηῦαν αὐογδὶ φιαξὶ 
αὐ ζιγαηι δρθοίαγο 6, 2, τῇ, ἑστή- 
ἔἕεται ἀπεστραμμένα ὥσπερ εἰς φυ- 
γήν. Ηοιτπουῖοὶ Πογοθϑ ἀ(6 ΘΌΓΤι [6 ΠῚ 
ἀδβϑιπηῦ οἱ ρϑαϊῖθβ ριρπαηῦ ἃπίθ 

“ΝΕ: 
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“ἡ Ἁ [4 “ “ “ 

ἅρμασιν. ὡς δὲ τότε Κῦρος ταῦτα κατεσκεύασεν, οὕτως 
ἤ ἴω ἴω “ ΄σ ΄- ͵7 ,ὕ 

ἔτι καὶ νῦν τοῖς ἄρμασι χρῶνται οἱ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ. 
3 Ἅ, 5 “ Ν ΄, Ν ;) ΄ι᾿ 7 ν 

ἦσαν δὲ αὐτῷ καὶ κάμηλοι πολλαὶ παρά τε τῶν φίλων 
,ὔ ’ὔ “- ’ὔ 

41: συνειλεγμέναι καὶ αἰχμάλωτοι πᾶσαι συνηθροισμέναι. καὶ [τ 
΄“- ιν 

ταῦτα μὲν οὕτω συνεπεραίνετο. 
’ Ἁ Ψ ΄ Ἂ δ» (αν 7ὔ Ν. 

Βουλόμενος δὲ κατασκοπὸν τινα πέμψαι ἐπὶ Λυδίας καὶ 
΄- «“ ᾽’ὔ  .. ’ὔ 3), » “-“ 5 Ψ' 

μαθεῖν ὅ τι πράττοι ὁ ᾿Ασσύριος, ἔδοξεν αὐτῷ ἐπιτήδειος 
3 ᾽ ΄ὔ » - ΣΧ - ε Χ ΝΜ 

εἶναι Αράσπας ἐλθεῖν ἐπὶ τοῦτο ὁ φυλάττων τὴν καλὴν 
΄- ζ Ν Ἄχ δ ν 7 

γυναῖκα. συνεβεβήκει γὰρ τῷ Αράσπᾳ τοιάδε. ληφθεὶς 
27 “ Ν 5 ᾿ᾷ “-“ 77 ΄ 

ἐρωτι τῆς γυναικὸς ἡναγκασθὴη προσενεγκεῖν λόγους αὐτῇ 
Ἀ 7 « δ». Ὁ ᾽, Χ . 5 Χ ΄᾿- “Ἂ Ὗ 

33 περὶ συνουσίας. ἢ δὲ ἀπέφησε μὲν καὶ ἣν πιστὴ τῷ ἀνδρὶ 
καίπερ ἀπόντι" ἐφίλει γὰρ αὑτὸν ἰσχυρῶς" οὐ μέντοι κα- 

, ἴω Ἄ Χ Ἁ σ΄ σ΄ 

τηγόρησε τοῦ ᾿Αράσπου πρὸς τὸν Κῦρον, ὀκνοῦσα συμ- 
“- Ἁ 7 ἴω 

33 βαλεῖν φίλους ἄνδρας. ἐπεὶ δὲ ὁ ̓Αράσπας δοκῶν ὑπηρε- 
΄ ΄- ω ΟΝ ͵ ᾽ 7 “ “ Χ 

τήσειν τῷ τυχεῖν ἃ ἐβούλετο ἠπείλησε τῇ γυναικὶ ὅτι εἰ μὴ 
7 «- ΩΝ 57 ’ ων “ 

βούλοιτο ἑκοῦσα, ἄκουσα ποιῆσοι ταῦτα, ἐκ τούτου ἡ 
Χ « "7, Χ 7 ἰνν. “ » Ν ’ὔ Ν 

γυνὴ, ὡς ἔδεισε τὴν βίαν, οὐκέτι κρύπτει, ἀλλὰ πέμπει τὸν 
ΕῚ σι Ν Ν ΄- Ν 7ὔ 7] ᾽7ὔ « ΟῚ 

34ευνοῦχον πρὸς τὸν ἴΑῦρον καὶ κελεύει λέξαι πάντα. ὃ δ᾽ [τς 
« 2, » ΄ 5ὴ ν “ ͵ - “ ΜΝ» ΄ 

ὡς ἤκουσεν, ἀναγελάσας ἐπὶ τῷ κρείττονι τοῦ ἔρωτος φά- 

οἱ] καὶ οἱ Ὦ. συνηλεγμέναι Ὦ. καὶ] 81 Ἰερ΄. καὶ αἱ. 
41. οὕτως Α.ὮὉ. ἐπεραίνετο 1). συνεπαίνετο ἴ,., 4] ερ 8.Υ.. οἵ [ογίαϑβθ ἔτι; 
4] ἐραινετὸ ἴῃ 788.» 1 ΡΓ. ΠΟ Ἰϊατιοῦ. τίνα κατά ἘΔ Ν τὴν καλὴν 
γυναῖκα] τὴν γυναῖκα τὴν καλήν ἃ. 

κατεσκεύαζεν ἃ Ὁ. 

έν τι συμβάλλειν 1). 
χεῖν] ἀπετύγχανεν 1).(.. τηρ΄ ΥΤ. 
σει Μ. Ζοπαγδβ Ρ. 157 19). 

ΔΟΙΘτη, Πΐπο πρόμαχοι ΔΡΡΕΙΪΔΕ : Ἰπΐοτ- 
ἀπππὴ [Δ] 6 ἢ ΟΌΓΓΙΪ ἸΠϑιβῦθηΐθ8 ρΡαρηδηΐ. 
Οοτηρατα χουσβαιη Ηθυπίαηπη δ 
8016 Ηοπηογῖοα δα [1114615 Δ, Ρ. 654 
8866. Δρυᾷᾶ Οὐοοβ 8118 ΟὈΥΤΊΠΙΠῚ 
Ὀ6]]ΠἸΟΟΓαη πηθιηογαῦ ἃ0 ΓΙ ρΡΙ 6 
ΘΌΡΡΙ. 675» Ὁ ἹΠΘΡαηογαιη ἡνίοχοι 
εἱ παραιβάται μιρπάτη ἱποϊριπηΐ. 1)10- 
ΠΟΥΒ 12, 70, ἴῃ δχϑροϊτι ΒΟοϊο ΠῚ 
δα Ῥαρηδπι δριια 1) 6] τὴ ἀτιοίο τηθ- 
τηοταῦ θοβάβδιη : Προεμάχοντο δὲ πάν- 
τῶν οἱ παρ᾽ ἐκείνοις ἡνίοχοι καὶ παρα- 
βάται καλούμενοι, ἄνδρες ἐπίλεκτοι τρια- 
κόσιοι, 405 πον Ἰἀ68. 4, 92, ἴῃ 
ΘΠΠΙΠΊΘΓΔΙΟΠ 6 ΘΟΡΙΔΤιΙ ΠῚ ΟἸη]811, [Ἃ6 1 
Πιοάοτιιβ 20, 41, ΟΡ θ]]ατὴ αἱἷὲ ἀυχ- 
ἷ886 ἅρματα ἑκατὸν, ἡνιόχους δὲ καὶ 
παραβάτας πλείους τῶν τριακοσίων. 
564 ΟρΠ 6118. Ογγθπξοιιβ ἔα. Ογτο- 
ΠΘῚ ἰρΊταγΓ Ρ]ΌΓΟΒ. ἃς Θα1108. ΘΌΓΡΕΪ 
Δα] ΧΊθ86, οἵ δασραθ ἱΠΊΡΟΒι 586 

ἅπαντα 10. 

γὰρ] δὲ α. συνηθείας Α.(., αι] ουσ 
58. δὲ] οὖν α. ὑπηρετεῖν 1). τῷ τυ- 
ἠβούλετο Α.Ὁ. ποιήσοιτο 1). ποιή- 

44. ὁ] ὡς Α. 

νἱἀθηίαγ ; δὰ ααδα )} ρὶ5 Οαντῖθιι5 
ῬΙΌγο5. οὖ Ῥγορυρηδίοσεβ εὖ ΔΌΓΙρ 5 
ἸπΡοβιιθυαηΐ: (6 απὸ ΠΟ ΟΠ ΕΘΓΘΓΘ 
ἈΙΊΡ]ΙΒ ΠΟ ναραΐ. '"ΓΠΘΟΔΠΟΙΊΙΠῚ 
παραβάτας ὑϑατησιιθ. σΠΓΓα ΠῚ Ὀ6]]160ο- 
ΓΤ 6] Ἀγ εθίθσθα ΘΟΠΊΠΘΠΊΟΓΑν οσ]ΐ, 
ΠΟΙ Π6ΠῚ δα θα] ἄοιη πον]. 5ΟΗΝ, 
ϑι . βουλόμενος---ἔδοξεν αὐτῷ Οοηΐ, 

4: 2: 3: 
συνηθείας Ἰ 11 τηθ]]ΟΓ68, τ γεν ῬΓΘο- 

βίας να]ραῦὶ] συνουσίας. Δ οΡΡιπι ἢ- 
ναγκάσθη 5ισηϊῆοαΐ εἰἴδβοίαπη οἵ νἱτη 
οαρ  ἀἸταῦῖβ ᾿μσθηβθ. ΒΟΉΝ, Πδγατῃ 
ΡΓΘΟΒΟΓΕ τη δΔρια νεΐθσθβ συνήθεια ῬΓῸ 
συνουσία, αφιοά δα ϑίεορ!ῃ. 65. 80 
Η βυομῖο μον συνήθεια ΘΧΡ]Ἰοαίατη πο- 
ἰανὶμηι8, δὲ 8]}1ὰ βίρηϊῇ. ροβίψαση ἴῃ 
συνήθεια ἀδρτανίτιπη οἰϊατη ἀραὶ Β]ι- 
[Άγοῖ. Ῥου]ο]. ο. 6, ΤΠ Ίοη. ο. 14. Ετο- 
ααδηΐιι5 συνουσία, ἀα φως ν. 1014. 

44. φάσκοντι] 5.1 



ΠῚ ΎΟΑΡΝ ΠῚ 

σκοντι εἶναι, πέμπει ᾿Αρτάβαζον σὺν τῷ εὐνούχῳ καὶ 
5 ᾿ 5 “ 7 ρ Ἁ Ἃ “ , χ " ΄“- 

κελεύει αὐτῷ εἰπεῖν βιάζεσθαι μὲν μὴ τοιαύτην γυναῖκα, 
7 Ν » [Α 5 5, Ψ 3 Ν ες, 59 ὥ 

35 πείθειν δὲ εἰ δύναιτο, οὐκ ἔφη κωλύειν. ἐλθὼν δ᾽ ὃ ᾿Αρτά- 
Ἂ Ν 3 ἿΑ ΄ ," 

βαζος πρὸς τὸν ᾿Αράσπαν ἐλοιδόρησεν αὐτὸν, παρακατα- 
7 ’ὔ Ἀ σ΄. ’ὔ ’ὔ’ ΄- ᾿ς 

θήκην ὀνομάζων τὴν γυναῖκα, ἀσέβειαν τε αὐτοῦ λέγων 
» 7 ΟῚ Ψ “ ᾿ Ε ’ Ν Ἁ 
ἀδικίαν τε καὶ ἀκράτειαν, ὠστε τὸν Αράσπαν πολλὰ μεν 

Ψ Ν ’ , φΦι ἊΝ “- Α 

δακρύειν ὑπὸ λύπης, καταδύεσθαι δ᾽ ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, 
, Ν “ 7 ΄ Ἂ “ 7 

ἀπολωλέναι δὲ τῷ φόβῳ μὴ τι καὶ πάθοι ὑπὸ Κύρου. 
«ε ἰοὺ “ “ 3 » Ν 

Ο οὖν Κῦρος καταμαθὼν ταῦτα ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ 
μόνος μόνῳ ἔλεξεν, Ὁρῶ σε, ἐφη, ὦ ᾿Αράσπα, φοβούμε- 
νόν τε ἐμὲ καὶ ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα. παῦσαι οὖν τού- 
των" ἐγὼ γὰρ θεούς τε ἀκούω ἔρωτος ἡττῆσθαι, ἀνθρώ- 
πους τε οἶδα καὶ μάλὰ δοκοῦντας φρονίμους εἶναι οἷα πε- 
πόνθασιν ὑπ᾽ ἔρωτος" καὶ αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ κατέγνων μὴ 
ἝἜ “κι σ“ δ ΄- “ ΄“ 

ἂν καρτερῆσαι ὦστε συνὼν καλοῖς ἀμελεῖν αὐτῶν. καὶ σοὶ 
δὲ τούτου τοῦ πράγματος ἐγὼ αἴτιός εἰμι’ ἐγὼ γάρ σε 

27 συγκαθείρξα τούτῳ τῷ ἀμάχῳ πράγματι. καὶ ὃ ̓ Αράσπας 
ὑπολαβὼν εἰπεν, ᾿κ χλὰ σὺ μὲν, ὦ Κῦρε, καὶ ταῦτα ὅμοιος 
εἶ οἱόσπερ καὶ τἄλλα, πρᾷός τε καὶ συγγνώμων τῶν ἀν- 

7 Ἑ 4 ΟΝ Ψ᾽ Χ δ. δ) δ΄, 

θρωπίνων ἁμαρτημάτων" ἐμὲ δ᾽, ἔφη, καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρω- 

46 

35. αὐτὸν οτη. 1)., αὰὶ] ἐλοιδώρησεν. παρακ. τε ὁν. Ὁ. 
αὐτοῦ] ἑαυτοῦ Α. α. ἀκρασίαν Ὁ. α. 5.ν. γ᾿. μήτι καὶ] μήτι Ὁ. 
46. ἐκάλεσέν τε αὐτὸν 1). τε ρΡοϑί γὰρ Ῥαποῦβ ποίδί 1). ἔρωτος 1). τη6:. 
41: παν. ἡττᾶσθαι Ἀ. α. Ζοπδῖδβ.. ἡσσᾶσθαι 1). ΠΟΥΓ. 1Π σα, ΡΓ. [οτίαβ56 ἧσ- 
σῆσθαι, αὖ  πηίπᾶ. φρονίμους δοκοῦντας Ὦ. ἀμελῆσαι 1}. 
τῆρξα Α.α. συγκατεῖρξα ἃ. 5.ν.γ. 47. οἷόσπερ] ὥσπερ 

ὀνομάζον Α. 

συγκα- 

25. ἀσέβειάν τε] τε δ Βραπθηίϊα 
ΟῚ ῬΥΦΘΟΘ θη γί Γ, 

ἀκράτειαν) ΑἸΙΘηα 8ΔῸ Αἰ|ς158 [ΟΥΠηἃ 
ἀκρασία, τ Ὠϊσ ΠΟΠΠ1]1185, οΘομβίδηϊου 
1Π1αῦα οτμηϊθυιβ (Οτητηθηῦ. 4: 5» 6---9, 
Οοην. 8, 27. 32, οἰΐϊδτη ὥορθοὶ οἵ 
ΑἸΠΘΠΘΟΙ. 

θεούς τε] δ υ]σαγοιη διηδηΐατη οχ- 

ἔχειν ἐμαυτόν. Αφϑβοῃ. Ῥτομη. 3244: 
Ἡσύχαζε σαυτὸν ἐκποδὼν ἔχων. 
ϑέορε. ΤΏοθ. ὑ. Ἔχων μ...202τ: 
261ὃ Ὁ. 

πράγματι) ΑὙΙΒΙΟΡΙ. Τὰ6ο}...441:: 
Γυναῖκα δ᾽ εἶναι πρᾶγμ ἔφη νουβυστι- 
κύν:. Ασῖδηι; ΕἸΒΙΟὺ"- 1 τῖῶς 2: ΤΩΝ 

ΟἸΒΔΙΙΟΠΘΙ ΘΟΠΊΤΩΘΙ ΠΟΙ ΑΥ]ΐ οἰϊδτη "18- 
τοηὐτ5 ἔπη. 3, 5» 42. ΒΟΉΝ, δορῇ. 
τ Ῥμοοαγο ραα δέου. ΕἸ. 63. 25. 

46. ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς ἔχοντα] Ευτρ. 
ϑΌΡΡΙ. τύ4: Ἔν μὲν αἰσχύναις ἔχω 
πίτνειν πρὸς οὖδας" Βδςοςο. 80: [Εχουσ᾽ 
ἐν ὠδίνων λοχίαις ἀνάγκαις. ΑΤΙΒΙΟΡΆ. 
Βδη. 704: Ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκά- 
λαις. Ἰάδιῃ Ἴ 681. 2320 : ἜἜχ᾽ ἀτρέμα 
σαυτὸν αἰχὶῦ τιὶ τηοχ Θδβ 5. 37; ἐκποδὼν 

χρῇ τῷ πράγματι: τὖ 3, 3. 12, πραγμά- 
τιον, ἂς Ῥιι6}1α, εἰΐαὶ Η αΐςῃ. 

ΠΡ ὥσπερ) Οοην. 4: 31: Ὅμοιά μοι 
δοκοῦσι πάσχειν, ὥσπερ εἴ τις πολλὰ 
ἐσθίων μηδέποτε ἐμπίμπλαιτο. ἈΠΌ. 5: 
45.324: Ὅμοια ἔπραττον, ἅπερ ἂν μετ᾽ 
ἄλλων ὄντες, ΌῚ οἷάπερ τηδ]τη. δὶς 
δῦ Ἰηΐγῶ 8. 4]. ἢ. στ. 4,2, τι. Ηἰἴον. 
7: 5: (ἔθοη. 8, 9. ὅμοιόν τε εἶναι, οἷ- 
ὄνπερ εἰ γεωργός. ΒΟῊΝ, Νέξο ξαϊδατη 
ἅπερ. 



ΟἽΒ “{ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΙΝΒΙ ΟΥΕΙ 

Ἧ ὌΝ ΄ 3. « ΄- ΄-“ ΄- 3 - 

ποι καταδύουσι τῷ ἄχει. ὡς γὰρ ὁ θροῦς διῆλθε τῆς ἐμῆς 
΄ ε δ » ᾿ς ᾿» , ΄ ε ᾿ “ 

συμφορᾶς, οἱ μὲν ἐχθροὶ ἐφηδονταί μοι, οἱ δὲ φίλοι προσι- 
͵ ἿΆ » 3 

ὀντες συμβουλεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτὸν, μή τι καὶ 
48 πάθω ὑ ὑπὸ σοῦ, ὡς ἠδικηκότος ἐ ἐμοῦ μεγάλα. καὶ ὁ Κῦρος [21 

εἶπεν, Εὖ τοίνυν ἴσθι, ὦ ᾿Αράσπα, ὅτι ταύτῃ τῇ δόξῃ οἷός τ᾽ 
εἶ ἐμοί τε ἰσχυρῶς χαρίσασθαι καὶ τοὺς συμμάχους μεγάλα 
ὠφελῆσαι. ἐν γὰρ γένοιτο, ἔφη ὁ ὁ ᾿Αράσπας, ὅ τι ἐγώ σοι 

29ἐν καιρῷ ἂν γενοίμην αὖ χρήσιμος. ἘΝ τοίνυν, ἔφη, 
προσποιησάμενος ἐμὲ φεύγειν ἐθέλοις εἰς τοὺς πολεμίους 
ἐλθεῖν, οἶμαι ἂν σε πιστευθῆναι ὑπὸ τῶν πολεμίων. 
Ἔγωγε ναὶ μὰ ΠΥ ἔφη ὁ ο ᾿Αράσπας, καὶ ὑπὸ τῶν φίλων 

4οοἶδα ὅτι ὡς σὲ πεφευγὼς λόγον ἂν παρέχοιμι. Ἔλθοις 
ἂν τοίνυν, ἔφη, ἡμῖν πάντα εἰδὼς τὰ τῶν πολεμίων" οἶμαι 
δὲ καὶ λόγων καὶ βουλευμάτων κοινωνὸν ἄν σε ποιοῖντο 

Χ Χ 7 “ Ἀ ἣν “ μι ΄ 

διὰ τὸ πιστεύειν, ὥστε μηδὲ ἕν σε λεληθέναι ὧν βουλό- 
5. 93ᾧ - ΄, ᾿, "΄ , ᾿ Ά, 

μεθα εἰδέναι. ᾿ὥς πορευσομένου, ἐφη, ἡδὴ νυνί καὶ γὰρ 

καταλύουσι 1).(. 5. ν. τ. συμβουλεύειν Α.6. ρτ. ἐκποδῶν Α.Π.ἃ. 
τεξυσν αν (Ὁ: ἠδικηκότως Ἀ. 48. οἷός τ᾽ εἶ οτα. Α.(.. τηρ. τ΄. 

ἔγωγε] ἐγὼ μὲν 10. ὡς] ὁ ἃ. 20. ἐμὲ] με ἴῃ τα8. Ε. οἴομαι .ἃ. 
40. μηδὲν λεληθέναι 1). ΟΡ ἘΡΎ ΤΥ. σὲ] ἑ ἐ ἴῃ τᾶβ. θ᾽] ασίπιπη {π|, ἃ. 

πορευσομένου] πορεύσομαι οὖν 1).(α. ᾿πῖτα ν.Υ. 

51} αὖ χρήσιμος. Ἀρεῖο. [τὰ ΒαΡΓΑ 5, καταδύουσι τῷ ἄχει] 00 ἀπέρα {0 
τι 08 Ἴσως γὰρ ἂν πάνυ ἡμῖν ἐν καιρῷ καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης, ἸἀΘη 16 

Δα. κατὰ γῆς ΑΈΙΒ :, 7. ἢ, Ἔτο ἍΓᾺ 
καταδύομαι τῷ ἄχει Ροίογαΐ αἰεὶ, Ὠ]5] 
δἀαϊτιιπη οββοΐ οἱ ἄλλοι. ΞΟΗΝ. 

ὡς} Οοηξ. 4, 2, 20: Βα. 18. Η. στ. 
τ, τὸς Ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγρύπνησαν, 
ἐκάθευδον μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας" 
4.37: Ὡς δὲ πολλοὶ οἱ εἱργμένοι ἦσαν, 
-- ἀπορῆσαι δὴ μάλιστα “ἐποίησε---ὅτι 

Μαντινέας ὀλίγους πάνυ εἶχον. ῬΥΤηΟ 
ἩΠοσιιπι Ἰοσογιμὴ αιιοα ῬΓῸ ὡς θέρος 
ἦν Ζοπαγὰβ ροϑι!ς θέρος γὰρ ἦν, 56η- 
ΓΘ ης1ὰτἢ, ΠΟ νοῦρα τρηααϊ. Ναη- 
ΕΔ ΠῚ Θηΐτη, ὉὈῚ ὡς ΡῬΟΠΙΓΙΥ ῬΓῸ γὰρ, 
τηθ γα 1110 ᾿ποῃοαΐαᾳ ΔηΓΘΡΟΠΙΙΉΓ}, 
τὖ τη Τὰ ΡΘΙ γὰρ ᾿ἸπίοΥΡΟΒΙίδ. 

ἠδικηκότος] ΧΡΠΟΡΠΟΙ ΠΟ ΒΟΥΙρΒΙΐ 
ὡς ἠδικηκὼς, 404] ΟἸΪπῚ τηϊγαθτ, 56 
ἠδικηκότος ἐμοῦ, ααϊα ἢδος δα Ρῥτϑοθ- 
δηλ οἱ δὲ φίλοι συμβουλ. τοίογαὨαΓ, 

5ΟΗΝ. 
38. εἰ γὰρ ο50 εὐΐπαπι, αἰ Οὐγββθθ 

3, 205 εἴ 41101. ὅΟΗΝ. 
ἐν καιρῷ] φῶς τηϊηΐπηθ Ορρουγ[ιηᾶ 

᾿α10 ἴο60 ἘΘΏΞΘῊΒ ΔΝ δ δ κῖτι8 51 ΒΡΙ ΟΠ 
ἐν καιρῷ αὖ γενοίμην, Οἰ115. ρσ]ΟΒδοΙηᾶ 

γένοιτο αὕτη ἡ γυνή. Ηϊϑ8ῖ. Θἐ» 4; 4.9 

(δ᾽ Ρ]ααγοἢτι5 ΑΡ6Β1}. ς. 8, χρήσι- 
μος): Πειράσομαι. ἐν καιρῷ σοι εἰναι. 
οί 7, 4, 8: Ἴσως ἂν αὖθις ἔτι ποτὲ ἐν 
καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα. ἴ501 Απάοο!α!δβ 
Ἰοσιτη Ρ. 72, Ροϑαὶ δἰ ΠΗ] Π]ΠἸ πη Χεηο- 
ΡὨΟΠΐθΟ 5,1, τύ: Καὶ ἔστιν ὑμῖν χρῆ- 
σθαι τούτοις ὅπου ἂν ἐν καιρῷ τι ὑμῖν 
γένηται. ΟἜΗΝ, Εἴθε γὰρ, ὁ ᾿Αρά- 
σπας ἔφη, γενοίμην σοι χρήσιμος ἐν 
καιρῷ, ΟΠ ΓΒ Ρ. 158 

20. ὑπὸ] λόγον παρέχειν οϑύ νϑῃ 8 
ἴῃ ΒΘΥΤΏΟΉΘΒ, οἵ Ἰάθηι αποῦ λέγεσθαι : 
4ΆΓΘ ἡπηρΊταΓ ῬΓΕΘΡΟΒΙΠΟΩΙ ὑπὸ, υἂὖ 
ἀποθνήσκω ὑπό τινος, οὖ 5111} γΕΥθᾶ. 
5ΟΗΝ. 

40. ὡς πορευσομένου) Ρ]αΐο ΟἸατ- 
τηϊά. Ρ. 176 Ο: ὡς ἀκολουθήσοντος καὶ 
μὴ ἀπολειψομένου --- βιάσει ἄρα ---- ὡς 
βιασομένου. ἔφη. ΝΘΠΟΡΏΟΙ ΒΌΡΓα 
1,6, 11: Ὥς οὖν ἐμοῦ μηδέποτε ἀμε- 
λήσοντος---οὕτως ἔχε τὴν γνώμην. 3,1, 
ο : ᾿Ερώτα---ὡς τἀληθῆ ἐροῦντος. ὃ, 4, 
22: Ὥς ἀναμενοῦντος καὶ οὐκ ἀποθα- 
νουμένου οὕτω παρασκευάζου. ΘΙ ΠΏ116 
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“" 7 Ὰ ΄- ΄“- ,ὔ . ἢ “- - Ν ΄- 

τοῦτο ἰσως ἐν τῶν πιστῶν ἐσται τὸ δοκεῖν με ὑπὸ σοῦ 
» Ἃ - 3 ᾽7ὔ 9 Ν “4 

4τ μελλήσαντά τι παθεῖν ἐκπεφευγέναι. ᾿Η καὶ δυνήσει 
“- 3, Χ Ν ΄ ΄ Ν “2 τἂν 

ἀπολιπεῖν, ἔφη, τὴν καλὴν Τ]άνθειαν : Δύο γὰρ, ἐφη; ὦ 
Κῦρε, σαφῶς ἔχω ψυχάς" νῦν τοῦτο πεφιλοσόφηκα μετὰ 
τοῦ ἀδίκου σοφιστοῦ τοῦ Ἔρωτος. οὐ γὰρ δὴ μία γε οὖσα 
ἅμα ἀγαθή τέ ἐστι καὶ κακὴ, οὐδ᾽ ἅμα καλῶν τε καὶ αἰ- 

ιφ- δ,  ὙΕ Ν » Ἄν ἘΝ ἿᾺ , Ν 3 Ἂ 

σχρῶν ἐργων ἐρᾷ καὶ ταυτὰ ἀμα βούλεται τε καὶ οὐ βου- 
᾽ὔ ἈΝ Ὥ: Υ 7 Ν ἣν ' 

λεται πράττειν, ἀλλὰ δῆλον ὅτι δύο ἐστὸν ψυχὰ, καὶ ὅταν 

δοκεῖν με] δοκοῦμεν Δ. δοκοῦν με (τ ΟΥ̓. 5: Υ. Ὁ. 
41. καὶ οἴη. 1). 

δῆλον ὅτι οἵα. α.Μ. 
ψυχαὶ Α.6. ργτ. 

τα ". ο.γν.τγ. 6. 
ταὐτὰ Βίθρ μδηυ8. ταῦτα Δ.1).6α. 
αο]οί Ὁ. ἔστων Α. 

οϑὺ 8, 7, 1ο: Ὡς οὖν παλαιὰ, καὶ εἶθι- 
σμένα καὶ ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ, οὕτως 
ἀποδέχεσθε. (Οὐοτμητηρηΐ. 2, 6, 532 : Ὡς 
τοὺς μὲν καλοὺς φιλήσοντός π δ}. 
ρῶν δίδασκε. ἈΑΠπΑὈ. 1, 3, 6 : Ὡς ἐμοῦ 
οὖν ἰόντος---οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 
πὶ ν. δηποί. ὅΟΗΝ, 

41τ. Πάνθειαν] ΧΘΠΟΡΠΟΙΓΒ ὨδΙΤ8- 
ὉἸ]οπθῖη τοβριοιιηῦ ΡΠ]]οβίγ. πὰρ’. Τ. 
824 8564., οἱ Πάνθεια ρΙο Πανθία το- 
βου αύατη οχ το, [μποϊδᾶη. [πηδρ΄. 6. [Ο, 
ΡΙαῦ. Μοτ. Ρ. το ὦ. αηαθπ ἴδ- 
Ῥυϊαπι οαγμαΐπθ ϑούθ 8 ααϊαδιη 
ρα ϑυϊάδιη ἴῃ πος ἢ., (ὑε]δὺ 5ο- 
Ρ ἰδία ἀρὰ ῬὨΠ]οβίγ. Μ΄. Θορἢ. 1, 22, 
3. ΟΥ̓ΔΟΩΘ ροϑυβθαααίαβ οταΐ. Οοηΐ. 
οἴη 10 ΟἾγΕ- 0]. 2, Ὁ. 428, 
Τ ζοίζοβ Αηΐθῃ. 240, αὶ Πανθείην. 

δύο ἐστὸν ψυχὰ)] (ὑδιπογατῖι8. δὰ 
ἢ.]1. 118 σοτηπηθηΐαίαβ οϑῦ: “1)6 ἀ8- 
Ῥὰ8β δηϊπηῖβ ϑοογαῦιοθθ 51 η} αἰβριία- 
ομθ8 δχροβίίεδθ σορῖοβθ ἃ Ρ]αΐοῃδ. 
ΝΟῚ 6586 διι86Π1 ἸΠΠ8 ΠῚ νΊΠ ΔΠΊΤΩ] ν 6] 
ΠΟΙ ΤΠΠῚ1ΠῚ ΘΘΠΙΙ5 561 εἶδος, ᾿ὕα οβίθη- 
αἸῦαγ : ααϊα ἀπππῃ οὗ ἰάθη ΠΟ ροϑϑὶῦ 
Βα] οἰἥοογθ σοηίγαῦῖα, τὖ ΤΠΔΠΤ5 
5:11] αἰζγαμουθ οὐ σθ] ]  γ6 ππὰ Δ᾽] ααϊα 
οὐ 1(16Π1 51π|ὰ] βδοάθιη ἰθιροῖβ Ἷοϑη- 
βΒἰβίθυθ οὖ την. δος αἸββθυιηΐι" 
γψ ΥΌοΒ6 ἴῃ ατιαῦῦο ΠΙΌ7Ὸ του ατ ΡῈ0]1- 
ΘαΥη : Θβδίααθ ἰδία ΟἸνΊΒ10 ΔΉΪΠῚ 1ἢ 
Ῥαγίθπι ρῥγϑθαϊίατη γαίϊομθ, 1ἃ δβὲ οορ]- 
ἰαπίθιῃ οἱ ᾿π 6] σθηΐθιη (ἃ ὐδθοὶβ νο- 
οαΐτ τὸ λογιστικὸν 5611 λογικὸν μέρος) 
εὖ δἰΐογατη αα81 Ὀγιιΐδπη, αι δϑί 
ἄλογος. Αἰααα Ῥ]αΐο δἰ πια Ρ]Δη6 σθητιβ 
[δος ο᾽ὰ8 Δ πλδθ, 4186. ῬΆΡΪ0608. οδὲ 
ΓΑ ΟΠ Ἶ5, οὐ Α]Διἃ 6]8, δ. ΘΧΡΘΙΒ; 
Ἰάααθ σϑηϊιβ οὐδ πηογία]θ 6886 αἱΐ ἴῃ 
'ΤΊπηεθο, οὐτὴ ροβιιββϑῦ ἴῃ ῬΠαΓΟ, ὅτι 
πᾶσα Ψυχὴ ἀθάνατος. δ ἀγρτιηθη- 

μελλήσαντα] μελήσον- 
ΓΛΌΤΙ δυνήσῃ. πανθίαν 1). 

βούλεται ροϑύ ὅτι 

ἰΔῖ10 τηϊγα Ὀ1Π1061 ΔΥΓΙΒῚ0 (ΟἸΟΘΘΓΟΗΊ.---- 
Νόοη Γαρὶύ δαύΐθιη ΠΟ5, ροβϑθ ἴδε Χε- 
ΠΟΡΠΟηΐθα γϑίουυὶ δα Ρ]αζοηοαΒ οὐϊδτη 
αἰβραίαϊ!οηθβ ἢ 9 ΠἰΡτῸ Ιμαρστιπη, Ὁ] 
ἸΠύθυ 8118 αἸοιταν : ΠΟΠ 6586. ῬΔΙΟΙΟΥΘΒ 
ΔΏΪΠηΔ5 αἀπαῦιθ, Ὀομα τιηᾶ, δἰΐζθια 
τηδ]α : 81 δοίθι Πδ5 οδῖιβ88. ὈΟΩΪ δία 16 
Π1Δ}1 ἴῃ Ὠδίπιγα 1Ππτὴ ΙΠΙΓΟΘΈΧΙΒΒ6 
ΒΟΙΠΊ.5, δρα Πεθο πὶ Πη8015 ΘΔ 1 
ἸΠΘΧΙΤΙΟΔΌ1]Π1ἃ ἴαμα πλἰτιῆοα βαηΐ. Π]8 
Ἰΐδαιαθ ΒΌρουοσα Δ] πδηΐο τηϊητι8 ΔὈὉ- 
Πουτθηΐα ἃ οαρία ΘΟΠΊΠΊΏΙ ΥΘΌ]ηθᾶ- 
τητι5.᾽ [ΟΟΠ8 ὈΥΟΥ ΡΙαἰοη 8 ἘΕΙΡ. " 
Ρ. 486 Β, ἢϊς ϑ: Δῆλον ὅτι ταὐτὸν 
τἀναντία ποιεῖν ἢ πάσχειν κατὰ ταὐτόν 

γε καὶ πρὸς ταὐτὸν οὐκ ἐθελήσει ἅμα" 
ὥστε, ἐάν που εὑρίσκωμεν. ἐν αὐτοῖς 
ταῦτα γιγνόμενα, εἰσόμεθα ὅτι οὐ ταὺ- 

τὸν ἦν, ἀλλὰ πλείω. Ἦδς 501Πδοὲ 8γ- 
συμηθηϊα!οηθ πἰ{πτ αοα βοααϊαγ 
Ρ. 430 0: οὐ δὴ ἀλόγως ἀξιώσομεν 
αὐτὰ διττά τε καὶ ἕτερα ἀλλήλων εἶναι, 
τὸ μὲν, ᾧ λογίζεται, λογιστικὸν προσα- 
γορεύοντες τῆς ψυχῆς, τὸ δὲ, ᾧ ἐρᾷ τε 
καὶ πεινῇ καὶ διψῆ καὶ περὶ τὰς ἄλλας 
ἐπιθυμίας ἐπτόηται, ἀλόγιστόν τε καὶ 
ἐπιθυμητικὸν, πληρώσεών τινων καὶ ἡ- 
δονῶν ἑταῖρον. ταῦτα μὲν τοίνυν δύο 
ἡμῖν ὡρίσθω εἴδη ἐ εν ψυχῆ ἐνόντα. τὸ δὲ 

τοῦ θυμοῦ καὶ ᾧ θυμούμεθα---ἴσως τῷ 
ἑτέρῳ τῷ ἐπιθυμητικῷ ἂν εἴη ὁὅμο- 
φυές. Ἴπὰ Πος ἴοοὺ ποῆ αἰΒῆς1]18 
δϑῦ ἀυαβ ΔΪΠΊΔ8 ΤΌΡΘΙΓΘ, Π85 6Χ- 
᾿π4θ ἀυχιθδα οὐθα τ ΧΘΠΟΡΠΟΏ. 
Ῥοΐοϑῦ ταπηθη ΠΘΥῚ τὸὖ 1ῖ8. δχ Ρ]αἰοῃ!β 
ΒΘΤΙΠΟὨΪθτι5 Οοαπὶ Πἰβοῖρα} 158 ΠΑ 5 
σορηϊΐατη Ρ]αϊουϊβ ΟΡ ποηθῖα δᾶθι- 
ΟΥΙῦ, 51 Θά ΟἸΠΏΪΠΟ ΧΘΠΟΡΠΟΙΐθΙη 
ΓΘΒΡΘΧΙΒ86 ΟΥΘα Ιου 15; απο ἴδοθυθ ΠΟΒ Ὁ 
ααϊὰ οοριῦ ΑἸΐοΡ Ῥ]αΐοηβ Ιοσι8, 
ααθη (ὐδιηθγαγιβ ἴθ δηϊηο Παθαὶϊῦ, 
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μεν ἣ ἀγαθὴ Κρατῇ,᾿ τὰ καλὰ πράττεται, ὅταν δὲ ἡ πονηρὰ, 
τὰ αἰσχρὰ ἐπιχειρεῖται. νῦν δὲ ὡς σὲ σύμμαχον ἔλαβε, 

42 κρατεῖ ἡ ἀγαθὴ καὶ πάνυ πολύ. Εἰ τοίνυν καὶ σοὶ δοκεῖ [22 
πορεύεσθαι, ἔφη ὁ Κῦρος, ὧδε χρὴ ποιεῖν, ἵνα κἀκείνοις 
πιστότερος ἧς ἐξάγγελλέ τε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ ἡμῶν, οὕτω 
τε ἐξάγγελλε ὡς ἂν αὐτοῖς τὰ παρὰ σοῦ λεγόμενα ἐμπο- 
δὼν μάλιστ᾽ ἂν εἴη ὧν βούλονται πράττειν. εἴη δ᾽ ἂν 
ἐμποδὼν, εἰ ἡμᾶς φαίης παρασκευάζεσθαι ἐμβαλεῖν που 
τῆς ἐκείνων χώρας" ταῦτα γὰρ ἀκούοντες ἧττον ἂν παντὶ 
σθένει ἀθροίζοιντο, ὃ ἕκαστός τις φοβούμενος καὶ περὶ τῶν 

43 οἴκοι. καὶ μένε, ἔφη. παρ᾽ ἐκείνοις ὅτι πλεῖστον χρόνον" ἃ 
γὰρ ἂν ποιῶσιν ὅταν ἐγγύτατα ἡμῶν ὦσι, ταῦτα μάλιστα 
καιρὸς ἡμῖν εἰδέναι ἔσται. συμβούλευε δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκτάτ- 
τεσθαι ὕπῃ ἂν δοκῇ κράτιστον εἶναι" ὅταν γὰρ σὺ ἀπέλθῃς 
εἰδέναι δοκῶν τὴν τάξιν αὐτῶν, ἀναγκαῖον οὕτω τετάχθαι 

μετατάττεσθαι γὰρ ὀκνήσουσι, καὶ ἣν πῃ ἄλλῃ 

4{μετατάττωνται, ἐξ ὑπογύου ταράξονται. ᾿Αράσπας μὲν [23 
δὴ οὕτως ἐξελθὼν καὶ συλλαβὼν τοὺς πιστοτάτους θερά- 
ποντας καὶ εἰπὼν πρός τινας ἃ ῴετο συμφέρειν τῷ πράγ- 

εν 
ματι ᾧχετο. 
Ἢ δὲ Πάνθεια ὡς ἤσθετο οἰχόμενον τὸν ᾿Αράσπαν, 

5 ΄-΄ 

αυτοὶις" 

45 

καὶ ἐκείνοις Ὁ. ἦς) 
αὐτῷ Ὁ. εἱ τηοχ βού- 

. ἐπιχειρῆται α. 42.. σοὶ οτὰ.} 0. σὺ ας Ὅτ. 
1, ἐξάγγελε Δ., 411] πηοχ ἃ 8.ν., ἢ. 
λοιτο. ἐκποδῶν ἡ. ἐ βΑΥ ΛΝ ἴ). Ὀ18. εἴη δ᾽ ἂν ἐμποδῶν οτα. Δ... 
ΤΩ ΟΣ. ἀθροίζοντο ἃ. ἁθροίζοιντο 1). ἀθροίζοιτο Ο., Δσαϊίο ν 8. ν. τ. 

ὅποι Α.}). 
ὑπογυίου 1).(. 

45. πανθία 10. 

αὐτοῖς. μ. γὰρ οτη. Α.α. τορ΄ Σ. 
44. καὶ οτὴ. ἢ). ἁ] οἷα 9). ξυμ- 

ἄρασπαν 

42. ἡμῖν καιρὸς 1). 
ὀκνήσωσι Δ. Ο. 
φέρειν (. 

οχϑίας [6ρ. το, Ρ. 806 Ὁ: Ψυχὴν--- νοΥθ15 βϑοιηᾶο Ρ]αΐοη!β Ἰοοο δβ᾽1η}}- 
μίαν ἢ πλείους ; δυοῖν μέν γέ που ἔλατ- 
τον μηδὲν τιθῶμεν, τῆς τε εὐεργέτιδος 
καὶ τῆς τἀναντία δυναμένης ἐξεργάζε- 
σθαι. ΘΌΙΡιι8 Τογ 8 οοηξ, ῬΠφαγ. 
Ρ. 237 :: Ἡμῶν ἐν ἑκάστῳ δύο τινὲ 
ἐστὸν ἰδέα ἐ ἄρχοντε. καὶ ἄγοντε, οἷν ἑπό- 

μεθα ἡἣ ἂν ἄγητον, ἡ μὲν ἔμφυτος οὖσα 
ἐπιθυμία ἡδονῶν, ἄλλη δὲ ἐπίκτητος 
δόξα ἐφιεμένη τοῦ ἀρίστου εἴς. ἮΝ, 
Οοηῖ. (ὐοιηπηθηΐ. 1, 2, 12 8566.» 0ΌΪ 46 
τηοτΊθτι5 τις, ΑἸΟΙ Ια Ἰδα δ αἸ586- 
Υῦ, 41 απαπηάϊα οὐπὶ δοογαΐθ νουβαᾶ- 
θαηΐαγ, Πομῃοϑίρ, ῬοΟΒίθδα δ ΠΠ Ὁ 60 

“Ἰβοθϑβιββοηῦ, ὕπυΡΙΟ 86. ρὌΒΒΟΤΙΠί. 
ΗΠΌΤΟΗ. 1θιιὰβ δηϊπηθθ ραγίθβ τηθ- 
τηογαΐ οὐϊαπὶ Ατιϑίοῖ. Ῥο], 7, 10. οχίν., 

ΤἸτη]18. 
σοφιστοῦ] ὅϊο αἰοϊξ οὔατα Ρ]αΐο 

οην. Ρ. 203 Ὁ. 
41. καὶ πάνυ πολὺ] Οοηΐξ. Ηεοϊπάοτγί. 

«ἃ ΡΙαι. Ῥμθάοη. Ρ. τοό. 50ΗΝ. 
ἁθροίζειν, αἱ 1)., Αἰδοῖ5. {τ]θαπηΐ 

ΘΥ̓ΔΙΏΤΗΔΙΙΟΙ. 
43. ὑπογύου] Α11}} ὑπογυίου, ατ186 οδύ 

Ρογρθίαα ΟἸΠΏΙΙῚ ΒΟΓΙΡ οσιι ἴῃ ΠΡ ΥῚΒ 
Ἰηΐοῦ. αὐνᾶτη]ιιθ ἔουτηατη {ποίιιαῖϊο. 
Μ15515 σα ΠΤ ἸΘΟΓΊΙΠῚ ΘἰΥ ΠΟ] ΟΡῚΙ5 8] 
ΔΏΔΙΟΡΊΔΠῚ ΒΘ]. ΠΠΓ, ὑπόγυιος ΠΟῊ 
τηΔ 018. αἸΧουϊηΐ νοϑίθτοβ αι Π| ἔγγυος, 
ἀμφίγυος, κρήγυος οἰιπΔ αἰρμΓΠΟΗρΡῸ 
αἸΧουΠῦ. 
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πέμψασα πρὸς τὸν Κῦρον εἶπε, Μὴ λυποῦ, ὦ Κῦρε, ὅ ὅτι 
᾿Αράσπας οἴχεται εἰς, τοὺς πολεμίους" ἣν γὰρ ἐμὲ ἐάσης 
πέμψαι πρὺς τὸν ἐμὸν ἄνδρα, ἐγώ σοι ἀναδέχομαι ἥξειν 
πολὺ ̓ Αράσπου πιστότερον φίλον' καὶ δύναμιν δὲ οἶδ᾽ ὅτι 
ὁπύσην ἂν δύνηται ἔχων παρέσται σοι. καὶ γὰρ ὁ μὲν 
πατὴρ τοῦ νῦν βασιλεύοντος φίλος ἢν αὐτῷ" 
βασιλεύων καὶ ἐπεχείρησέ ποτε ἐμὲ καὶ τὸν ἄνδρα διασπά- 
σαι ἀπ᾿ ἀλλήλων" ὑβριστὴν οὖν νομίζων αὐτὸν εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

46 ἄσμενος ἂν πρὸς ἄνδρα οἷος σὺ εἶ ἀπαλλαγείη. ἀκούσας [24] 
ταῦτα ὁ Κῦρος ἐκέλευε πέμπειν πρὸς τὸν ἄνδρα' ἡ δ 
ἔπεμψεν. ὡς δ᾽ ἔγνω ὃ ̓ Αβραδάτας τὰ παρὰ τῆς γυναικὸς 

σύμβολα, καὶ τἄλλα δὲ ἤσθετο ὡς εἶχεν, ἄσμενος πορεύε- 

ται πρὸς τὸν Κῦρον ἵππους ἔχων ἀμφὶ τοὺς χιλίους. ὡς δ᾽ 
ἦν πρὸς τοῖς τῶν Περσῶν σκοποῖς, πέμπει πρὸς τὸν 
Κῦρον εἰπὼν ὃς ἦν. ὁ δὲ Κῦρος εὐθὺς ἄγειν κελεύει αὐτὸν 

47 πρὸς τὴν γυναῖκα. ὡς δ᾽ εἰδέτην ἀλλήλους ἡ γυνὴ καὶ ὃ 
᾿Αβραδάτας, ἠσπάζοντο ἀλλήλους ὡς εἰκὸς ἐκ δυσελπί- 
στων. ἐκ τούτου δὴ λέγει ἡ Πάνθεια τοῦ Κύρου τὴν ὁσιό- 
τητα καὶ τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν πρὸς αὐτὴν κατοίκτι- 
σιν. ὁ δε᾿ Αβραδάτας ἀ ἀκούσας εἶπε, Τί ἂν οὖν ἐγὼ ποιῶν, 
ὦ Πάνθεια, χάριν Κύρῳ ὑπέρ τε σοῦ καὶ ἐμαυτοῦ ἀπο- 
δοίην : Τί δὲ ἄλλο, ἔφη ἡ Πάνθεια, ἢ πειρώμενος ὅμοιος 
εἶναι περὶ ἐκεῖνον οἷόσπερ ἐκεῖνος περὶ σέ: 

ὁ δὲ νῦν 

δύναιτο Α.Ε. μὲν οτχ, Α.6ἃ. 
αὐτὸν εὖ οτη. Ὁ). 

ἢν] ἐὰν Ὁ. πρὸς] εἰς α. 
λεὺς ὧν 1). βασιλεὺς α. 5. ν.γτ. 
5... οἷς ΡΓ. ἀπαλλαγήσεται ΔΑ... 46. κελεύει Ὦ. 
τὰ ἄλλα Ὦ. δισχιλίους Ὁ). τῶν οτη. ἢ). πέμπειν 10. 
Ροϑβίύ ἄγειν Δα, (. τηρ΄ τ. 47. δὲ ἰδέτην Α.α. 
αὖ νἹἀοίαγ, εὐ Θ. ἀλλήλω Ρ. Ζοπαῖά8. ἀλλήλοιν Α.Ε. 

βασι- 
οἷος σὺ] οἷος ἃ. 

ἀβραδάτης Ὦ. 
εὐθὺς οτη. Α. 

ἀλλήλους Ο.Η.Μ., 
καὶ ὁ] καὶ Ὁ). 

ἀβραδάτης ).. Πὶο εὖ Ἰηΐγδ. ἀσπάζοντο Α. ἠσπάσαντο Ω. δυσελ- 
πίστου α. 5.ν.τ. πανθία 10. ἢϊς οἱ ᾿ηΐτἃ. ἑαυτὴν ;. “κατοίκησιν Α. 
κατοίκισιν ).ἃ. ὑπέρ τε] ὑ ὑπὲρ Ὁ. ἐμαυτοῦ] ὑπὲρ ἐμοῦ α. ἀπο- 
διδοίην . ἔφη) φησὶν ἃ. 
οἷσπερ καὶ ἐκεῖνος 

ὅμοιος οἴη. α.(Μ περὶ ἐκεῖνον εἶναι Ὁ. 

ἀπαλλαγείη͵ 1)6 ἀπαλλαγήσεται ες ἔρχεται ἱππέων ἐπιλέκτοις. 
1Π ΠΊΘΙΙΟΥΘΒ 1Π|ῖἵο ν. δα 4, 5. 46. 

46. τοὺς χιλίους] [ἃ 85. ΡΟ οἱ 2, 7 
ΑΡγαδαίαβ αἸοϊαγ οχ θαυϊαίιι 800 
ῬΆΓΑ556 ΟἸΥΤΊΙΒ σΘηὐτιΠ : ΧΕΪ απ οἵ- 
Ποϊαπῦ ΠυμΊθυτ πη 800 ΘΟ ΠΟΓΙΙΙΠΊ, νοτο- 
ΒΙΤΆ.Π1πι5 δϑί ΑΡγδάαίαπι ΔαΟΌΧΙΒΒΘ 
ΒΘΟΠῚ ἀμφὶ χιλίους ἵππους, ΠΟ δισ- 
χιλίους. ΖΕΌΝ, ΑἸύδογατα μαροραΐ 
᾿Ῥ χοῖζοβ Ηϊβί. 9, 682: Σὺν δισχιλίοις 

47. ὅμοιος] Εὰχ ρ]οββθπηαίθ πδίπμη 
σοηβεΐ Ζευηῖαβ. Αἱ ΒΌΡΓΑ 8. 37, Θδὲ 
καὶ ταῦτα ὅμοιος εἶ οἵόσπερ καὶ τἄλλα. 
ἀοιπαθ σοποϊ 8015 δὲ ἩτΙΠΠΘΙῚ γϑῖ]ο 

ΤΉ6] 18 σοπβίασα νἱαθίτι ἴῃ σνυϊρσαία 
Ἰδοίομθ. ΘΟῊΝ, ϑϑεγναΐ δὔδιη 'ΓΖοί- 
268 ΗΙδβ[. 5, 688 : Τὸ ὅμοιον γενέσθαι 
σε πρὸς τοῦτον οἷος ἐκεῖνος περὶ σέ. 



282 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΝ ΊΝΘΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

ἐὰ Ν᾿ ᾽, Ἂς Ἂ -“ » Ἂ 

Ἔκ τούτου δὴ ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον ὁ ᾿Αβραδάτας" [25] 
Ν᾿ τα (Υ ΟΝ Π “ “- Ἅ, ᾽ ». Ὁ 

καὶ ὡς εἶδεν αὐτὸν, λαβόμενος τῆς δεξιᾶς εἶπεν, ᾿Ανθ᾽ ὧν 
Χ - « ΄- 3 σι 7ἷ “ 57 δΟ 

σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ὦ Κῦρε, οὐκ ἔχω τί μεῖζον εἴπω ἢ 
“ 7 5 Χ ͵ Ν δ Ν ΄ 
ὅτι φίλον σοι ἐμαυτὸν δίδωμι καὶ θεράποντα καὶ σύμ- 

έ Ἂ “ ᾽ Ὗ ᾿ῳ 

μαχον. καὶ ὅσα ἂν ὁρῶ σε σπουδάζοντα, συνεργὸς πειρά- 
Ἂ , ΄ Ρι 

49 σομαι γίγνεσθαι ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστος. καὶ ὁ κῦρος 
53 » Χ ᾿ “ Ξ ᾿Ν “- τᾷ » ῇ Μ Ὰ 

εἶπεν, ἔγω δὲ δέχομαι: καὶ νῦν μέν σε ἀφίημι, ἐφη, σὺν 
΄- σ΄ 53 Ἁ » ᾽ν 

τῇ γυναικὶ δειπνεῖν. αὖθις δὲ καὶ παρ᾽ ἐμοὶ δεήσει σε σκη- 
΄- Ἁ ω σ΄ ἴω 

νοῦν σὺν τοῖς σοῖς τε καὶ ἐμοῖς φίλοις. 
» 7 ἴω 9 " ᾽ὔ Ἂς ΄ 

Εἰκ τούτου ὁρῶν ὁ ᾿Αβραδάτας σπουδάζοντα τὸν Κῦρον [26] 
Χ , Υ Ν ’, 

περὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα καὶ περὶ τοὺς τεθωρακισμέ- 
" . 7 - “- ΕΣ “ ᾿ 

νους ἵππους τε καὶ ἱππέας, ἐπειρᾶτο συντελεῖν αὐτῷ εἰς τὰ 
ἡ ζω « ΄- “ ψῃ γον ς 

ἑκατὸν ἅρματα ἐκ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ ἑαυτοῦ ὕμοια ἐκείνῳ" 
Ἃ « ες ’ ΄- ΄“ “ 

αὐτὸς δὲ ὡς ἡγησόμενος αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἅρματος παρε- 
" ᾷ Ἁ Ν ἥᾳ "Ὁ ᾽ “ 

σκευάζετο. συνεζεύξατο δὲ τὸ ἑαυτοῦ ἅρμα τετράρρυμόν τε 

45 

5ο 

ὧι 

48. ἀβραδάτης Ὠϊς οὐὔϊαπὶ Α. εὖ πο. 52. -ας Η.Μ. 
συνεργὸς] σοι Δ4α. Ὠ).(. 5. ν.Υ. 

49. δὲ δέχομαι] δέχομαί τε 1).Μ. εὖ Βογνδηβ δὲ (ἃ. ΘΟΥΥ. 
τετράριθμον (ἃ. σΟΥΥ. τηρ΄. Γ΄. 

π {τς 

μείζων 1). ξύμμαχον α. 

51. τετράρυμον Α.]). 
ΑἸτοσατη Ὀ18 Ραποῖο ποῖαξ [,., 4] ΡΓ.; 

50. τεθωρ.] (ὑααρῃτασίοβ δααϊίθβ 
ΔΡΡ6Ι]αΐοβ. ἀηηοίας ϑουναβ δα ὙΠγρ. 
τὰ 1. ηο,, ΟἿἹ 6Γ. 1081... υἱ ΘΌΠΙ, 
ἔθυγο 51 η0 ΤΩ 1111. ΑΙΠΘη. 5, Ρ. 104: 
Τελευταία δ᾽ ἦν ἡ κατάφρακτος ἵππος 
οἰκείως τῇ προσηγορίᾳ τῶν ἵππων καὶ 

τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖς ὅπλοις. 
Δ ΒΌΡΙα δα 2.,.5. 27. Ἀσείατι. ὙΓαδί, 
Ρ. 52 6, δεποῖονυ. ΗΠΤΟΗ. Χοη. 
Ἐπ. πῶν θυ ΖΒΕΌΝ. 

ὅμοια ἐκείνῳ) Βγονιίοσ ἀϊούπι τη ῬΓῸ 
τοῖς ἐκείνου ΘΟῊΝ. Οὐοηῇ. κ, 1, 4. 
δῖος Ηοιῃ. []. Ρ, 51: Κόμαι' Χαρίτεσσιν 
ὁμοῖαι, ἋὈ1 4118 Ἰπίογρυθίθβ. 
5ι.τετράρρυμον  ΠΘΠ]ΟΠ68 αιαίιποτ ᾿ζᾶ 

[1586 ΘΌΓΓΙΪ ἀρίαϊοβ αὖ 51 Πρ. ΟΠ 
ΑΧΘ '080 7αχία 856 σοιη Π Θγθηΐιγ, (6- 
᾿ἸποῈΡ8 ἄπο αδχίτχουβιιπ), βίας ὅ88]- 
ΤηΔ51π|8 ἴῃ Ρ]]ηἸΔ 18 ὔχοσο. : σΟη "ἃ 
4.θπ ΟΡΟΓΌβ6. ΟΠ ἤθσιιβ ἀθ στ νϑῃ]- 
ΟἸΪΑΤΙ 1, 1.2, ἀΟΟΘ 6 σΟμδίαν Δ] τη Ροϑί 
ΔΙ [θη ΘΠ [αϊδθθ ἀρϑαξιπη, αἴ 
ῬΤΙΟΥ Τπηρσογοίαν δα σαραῦ ΡΟΒίΘΓΙΟΥΊΒ, 
οὕ ΟἸΠ65 1 ΘΟΕ 1080 ΕἸγθοῦϊ ἸΠΒ[ΑΓ 
ἘΠ 1115 ἈΧ18 γθοία Ἰηθαὰ ΡῬγΟίΘ Πἀθυθ ιν, 
ἤδης ΟΠ ΗΠ ΤΙ βϑηϊθηςτ απ ᾿ηραρηδΐ 
Ζϑαμηῖιβ δα ἢ. ]. Πορδῃ5 56 ν]θγο 4πο- 
ΤΠ 0 ἰθηο 65 Δ}1}1 ροβύ ἅ]105 ροίιιο- 
τηῦ ἀρίδγ], οἱ ᾳφαοιηοο ααΐιοι Ππρὰ 
ΘΟΠΙΟΓΆΙῺ 4}1ἃ μροϑί ἃ]1ὰ Ππποῦα μοί ϊηΐ 

εὖ σὺ ἐποίησας Ὦ. 
γενέσθαι α. 

ἐμοῖς] ἐμοῦ Ὦ. 
ΠΌΡΙ οὶ ρ ϊς οἱ Ἰηἴστὰα Η. 

τετράριθμον. 

ΑὉ ὍΠῸ διιτῖρα τορὶ. Οὐ οσουχηϊ 
ΔΝ οἰβἰιβ ἴα αὐ ἀπθιϊοῦ ᾳφαοτηοαο 86- 
ἀθοῖπὶ δα] οαίαρῃγαοι! φασᾶ ἔγοηΐθ 
Δ ᾿ΙρϑΠῚ ἄχθπὶ ἔθη! θι85 δρίαϊ!ϑ 
Ἰπηοῦ οβ86. ροϊιογιηῦ : ΥΘΟ ΙΓ ΘὨΪΠῚ 
ΑΧθη ἸΠΠΠΙΐ ἸΟηρῚ πα] η15. Νραὰθ 
τη η118. ΟΠ Ο1]6 {1858 βαάθοιτη θα 05 
᾿ζὰ Ἰαποΐοβ ΔΡ ΠΟ ΤΟΡῚ δαχῖρα, ΡΓθ- 
ΒΘΡΠΠ ἴῃ ἰρ80 ἤδχιι οασγβ. ΟσΔΓΟ 
δῦ ὈΪΠΪ5. ἔθ ΟΠ Ρα18 αἴθ ΠῸ8. Θ]ῸΒ 
8 ρθη ἈΧΘΠῚ ἰΠποῖο8 ᾿ΠΟΘΒΒΙΒ86 
Ραϊΐαΐ, 14 αὖ 4111 φιιδίθυ πὶ ΠῸ5. δηΐθοθ- 
ἀογθηΐ, οὖ 815 ἀθίποθρϑ ΡῈῚ το] ὰδἃ 
ζεύγη, αὖ ἀϑβϑθηπΠθηάση ΟΠΘΗΌΓΟ 
ὁρηβοῖ, Ν᾽ ΘΡΌΤη ΒΌΒΡΙΟΟΥ νη ἀοοίατη 
οορ]ίαδβθ, Θατιο5. θη ἢ 118 ᾿Ποΐο8 
ΠΟΠ [ΔΤ ᾿πΠρῸ α4ιιΔηῃ ἸΟΤῚΒ αὖ ΓπΠ] 118, 
ΤΠΟΙ6 νϑοΐιτοθ Ποβῖγοθ ΘΠ ΠΊΟΙΒ 
ΔΏΓΩΟ τιητι5 ἴθι 0 αὔα 16 ἸΠΠῚ1ΠῚ "1011 
ἄτιο5 Θαπ05 Ἰαπροθαΐ, 1)οἰπάο αιδατ- 
988 θη 68 (08 Ἰαχίδ 856 ΡοΒβίϊοβ 115- 
α6. Θαυ08. ἡπαῦιοῦ ἀπο θ8 ἰπρ15 
Ἰπποίοβ μα θυ8886 ἀοοθῦ Ἰοσι8 οἰ ]8581- 
8 Ριηαα] Ναοιηθοαπὶ Ζ, 137. 
(δα τιραγιιπη δαΐθιη δᾶ ΘΧΘΙΏΡΙ απι 
[αοῖοβ ἔπι8δ86. ΟΥΡΒ. τετραρύμους οἵ 
ὀκταρύμους Υγ685 ρ8ὰ Ἰοφαϊιπν, 5ΟΗΝ, 
ψεῦθα ΧΘπορμοητ 8. τοροίς ΡΒΙΠ]οβίν. 
Τ[π|ᾶρ΄. 2, 9, Ρ- 825, 0ἘὈῚ Ὧἀ6 Ῥαηίῃθδ. 
Οοηΐ. ἀπΐθηι Β]οπιῖ, δα “βοι, Ρογβ.47. 
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καὶ ἵππων ὀκτώ" τοὺς δὲ ἵππους τοῦ ἅρματος χαλκοῖς 
πᾶσι προβλήμασι κατεσκευάσατο. 

᾿Αβραδάτας μὲν ταῦτα ἔπραττε' Κῦρος δὲ ἰδὼν τὸ [27] 
τετράρρυμον αὐτοῦ ἅρμα κατενόησεν ὅτι οἷόν τε εἴ) καὶ 
ὀκτάρρυμον ποιήσασθαι, ὥστε ὀκτὼ ζεύγεσι βοῶν ἄγειν 
τῶν μηχανῶν τὸ κατωτάτω οἴκημα" ἦν δὲ τοῦτο τριώ- 

52 

Ῥοβί ὀκτὼ 1017] δα πηΐ ἡ ἡ δὲ πάνθεια (πανθία 0.) ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν “ἑαυτῆς 
χρημάτων χρυσοῦν τε αὐτῷ θώρακα ἐποιήσατο καὶ χρυσοῦν κράνος, ὡσαύτως δὲ 
καὶ περιβραχιόνια (περιβραχίονα 10. περὶ βραχιόνια (.). κατεσκευάζετο σ. 
ἘΠΩΣ τετράρυμον ἈΠῸ. ΠοΥγ., ΠΕΡΙ. ἐν τα ον κατενόησεν οτη. ἃ. 
ὅτι] ὡς Ὠ. οπ. ἃ. ὀκτάρυμον Α.}. κατωτάτω] 1101] κατώτατον. 
τετρώρυγον τὸ τριώρυον Δ. τριώρυιον οἷ ᾿ ΒΌΡΓΑ Υ., οὐ 1ῃ τηρ΄. τριόργυιον, Ἐ. 
τὸ βῆνν τ α. τριόργυιον τηρ΄. Υ., 5864 ΘΟΥΤ. [ἴΠ ον. τὸ τριόργυιον ἶ,. ΘΟΥΤ. Ρ, τρι- 
όργυον 

Ἂ 

τὸ κατώτατον] παυϊάοηη ΤΑ ΔΥ 
ΒΌΡΘΙΙΟσα τα Ὀυ]οΐα ΠῸμ ἴθ νϑοΐᾶ 
16], σα αβδιη 18 ΒΌΒΡΙΟΑΔΙ 6888. ΘΔΠΊ, 
ααοα τηδοΏ! δ ΒΌΡΘΓ ᾿πίθυιογθ (αθα- 
Ἰαΐο δχϑίγαθγθηϊαν ροβίθα α8Π| 1Ππ 
Ἰοσαμη θϑϑοῦ νβηΐαιη. Αἵ τοῖα {ὈΓ118 
ῬΙατΊθιι8 τα ]αΓ18 οοτηρδοία αἸοΙ[ἊΓ 
ἀδὶπαδ οἰκήματα, ΠΘ66 πβαιδιὴ ΡΑΥῬΙΠΤη 
Βθρδχδίτη ἢΐ τηθηΐο, 66. ὉΠ| τηᾶ- 
ΟὨΙΠ:Β Β.ΡΟΥΒΙΓ ΘΓ, 564 ᾿ρ886 
ΓΓΓΘΒ 50186. ΡΟ] ]δηὔι, Θυᾶτη [8 
ΘΕ 5. 1: πὴ Ἔν: 7: Β» 52. ΜιᾶθΟ 
οἰϊατη ΔΝ ΟἸΒκἸ τὴ ἢϑοβΊ886 1ῃ ἤΠος ἸοΟςΟ. 
56 15. 8118 ἀπ Ια ]οΠ18 οαιιβαθ Πᾶ- 
ρυϊί. Ναιῃ οὐ τὸ κατώτατον οἴκημα 
ΓΔ ηΠ ΟΟΙΠΓΠΘΙΠΟΥ̓ΘΙ ΠΤ, ΤῈ 56. 6886 
ΟἸαγατη αἷΐ. (ὑππὶ δηϊτη ἰοΐῶ ὑΥῚῚΒ 
ῬΙΟΡίο τηαρηϊ] θ ΟΕὈΓΓῸΙ ΠΟΙ 
Ῥοββϑῦ ἸΏΡΟΏΙ, ἰδηΐαμη 1 ΤΉ ΤΠ 6118 
ἰδ α]αύπθμη, χαρὰ 81188 δχ 51η01}}15 
Ῥαγθθιιβ σοαρτηθηϊδηα τη δβϑβϑῖ, (ραΐο 
1ῃ 'ρΡ80 ΠΟϑ61115 ἀρτηῖη18 σοηβρθοῖυ οἵ 
Ῥαρπδο Ῥγοοϊηοία) υγαχα ἴῃ ΟὈΥΤΌΙη 
ἈΘῚ ν ] 1586. ΘΌΡΟΘΥΙαΒ. δαΐοτῃ ἰαθι- 
Ἰαύιτη, τὸ δηρσιιδῦ!αβ οἵ Ἰθνῖ8, ἸΠΓΘΥ 
το χα Ἰπηρϑαϊπηθηΐα 566] Ροία]586. 
ψογαχῃ, πὖ ΑἸΧῚ, ΠΤῚῚ5. ᾿ρβῶ ἰοΐα, ρδΓ- 
{0 τι5 ΟΥ̓ ΠΙτ15 Ὀ6η6 οοδρτηθηΐαί!8, ΠΟῚ 
ΘΕΓΙΕΪ ᾿τηροβὶΐα, 564 γΟΌ]Β ῬΎΪΤηΟ ἰδ π- 
Ἰαῦο 5 Ὁ] ο15 ἀρ θαῦαγ, πΘῸ 6116 6] 115 
Ῥαγίθβ βαραγαύδε νϑμοαηίασ, αὖ τη ἴπν- 
ΤΊ 15 ΔΙ θ]Δ΄ΟΥ 18, 5 οὐϊατη 61580- 
Ἰαΐαθ ἴῃ δχϑίοιϊϊα οἰρουμγθδηῦ. 
8165 ἀθβογιρϑιὶ ιχαν. 10, 12. 23. 
Ϊὴ ο. 14, οὐ 8101 μηχανὰς ὑποτρόχους 
ἀθβουθιῖ. [ΓΠ ΘΥΙΟΥῚΒ ὑ 1140] ΔΙ {π|α}]- 
ΠΟΘΙ, ΤΟΙΒ ἸΠΏΪΧΙ, ὑὙ1 110} ΟΥ̓ΡΥ ΔΙΊ 1η- 
αἀἸοαῦ Χϑποόρῆοπ, ἸδυἀἸ θη 5αρ6- 
ΥἹΟΥῚΒ ΠΙΟΘΌΙ  ραγίπι Θχ δα]ιηοῖ 8 ρουὶ- 
ἀγοτη 18 δ Ἰουῖοὶβ, ραγΐθιη οχ ἀδὰ Ὀ6]- 

Ἰσο πυμηθγοηθ νἹἱριηΐα ΘΙ ]δ[ΟΓΊΙ ΠΏ, 
ἀθηΙα 8. ΘΧχ ΠΌΙΠΘΙΟ [ΒΘ ΠΊΟΠΙΠ αἰχὶ 1η- 
Πχογατη ἰυιχία 886 ἀβίησθρβ οοὔο οἵ 
Θαπούατη βοαθοϊπη ἢ18. Δα]. Ποίουττη 
ϑοϑύσηθγθ. Οὐδ νϑτὸ ἀπθιίαν! ὙΥ ε15- 
Κιὰβ ΟΌΓ ζεύγεσι βοῶν, ΠΟ ἵππων 
Ὀγθνθῦ Ππαροηΐ ΤΟ ΒΡΟΠΒΙΟ θη οἱ [ἃ- 
ΟἸ]Θη. Ἐηυ]8. Θη1Π) Οὐτὰβ δα βαυϊίζα- 
ἴὰτηῃ Δαρσο πα τη τη χὶηη6 αἰο αΐαν. [)6- 
ἴηα6 οὔϊδιη 116 Ὀτονιίαβ  δἰβκῖο δβϑβί 
Βυβρθοία, ατοἀ πΟῚ αϊοαίαγ, ψΘῚ6 
[8165 ΟΟΥΤ5 αοίοθ 6586, 8566. βἰδιπ 
ΒΕ] ΟἸαῦαγ, σα] 8. Δ] Εὐππ 1Π18 Γαου! ηῦ. 
Ἡδαα ἀαθ16 Ἰριῦαγ τοΐτιπη ἸΟΟ ΠῚ 6556 
τηδησῖη. Οοα τη1}}1 ΠΟῚ νἱαεδίασ, 
Π6Ο 6Χ Ὀγονιαΐθ 116 οχίγδούαχη δα 1Π- 
ΘΡ(185 ΠΑΥΓΑΙΙΟΠΙΒ ἸΟΠΡΊΟΥ]Β ΧΘΠΟΡΠΟΙ- 
ἴθπη σΟΙΠΊΡΕΊ]ΕΓ ρ]αοοί. ΘΟῊΝ, Βδεοίθ 
δαΐθοη δηϊτηδανου Βα ΓΔ ΠΠτΙΒ 
ατάτη. νο]. 2, Ρ. 411 δα. ργ. κατώτατον 
Ὁ ΠΙΡΓατΟ 6586 1Πδύπιση αὖ ἀνωτάτῃ 
ῬΙῸ ἀνωτάτω Ἰῃ (ἰδίου οτο5 ΑΠΔ}). 7. 4; 
11, θιοᾶ. 2, το, δ 8118 βΒ: 111 8110]. 
ΝΊΒΠΟ οογοτα δαηΐ γϑ]χαα Δα]θοίν] 
ΘΧΘΙΏΡΪΑ δα 68. ϑῖθρῃ. οἰζαῖα. 
ἡ δὲ Πανθεια---περιβραχιόνια 6ΘΧ 4. 

2 ΠΟ ἸΟΟῸ 8|16ὴ0 6556 τϑρϑῦϊα δη1- 
τηδάνογς Βουποιηδππιβ. δρυΐ τη 
ΓΖοίζοβ 32, 7οΟο: Ἔκ τοῦ καλλίστου 
κόσμου δὲ αὐτῆς τοῦ γυναικείου ἡ Πάν- 
θεια εἰργάσατο τότε τῷ ᾿Αβραδάτᾳ χρυ- 
σοῦν ὁμοῦ τὸν θώρακα καὶ βραχιονιστῆ- 
ρας καὶ κράνος λιθοκόλλητον, χάριν 
αστραῖτοΟν. 

52. τριώρυγον͵ ΕοΥΙηδ πὶ ἢϊο ΡΙΌρο- 
ἀὐάδεῃ Βουν αίδτη 1ῃ 1018 Π] ΘΠ ΟΥ̓ τι8, 
Χοπορ Ομ ΟΥ̓͂Σ 2, ΠΟ δὲ μέγεθος 
τὰ μὲν ἐνόδια δέώῤθ)αι τετρώρυγα, 
πεντώρυγα, τὰ δὲ δίκτυα δεκώρυγα, εἰ- 
κοσώρυγα. τριακοντώρυγα, τ], τἰ Ὠϊς 
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δ2ρυγον μάλιστα ἀπὸ τῆς γῆς σὺν τοῖς τροχοῖς. τοιοῦτοι δὲ 
πύργοι σὺν τάξει ἀκολουθοῦντες ἐδόκουν αὐτῷ μεγάλη μὲν 
ἐπικουρία γενέσθαι τῇ ἑαυτοῦ φάλαγγι, μεγάλη δὲ βλάβη 

τῇ τῶν πολεμίων τάξει. ἐποίησε δὲ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων καὶ 
περιδρόμους καὶ ἐπάλξεις" ἀνεβίθαζε δ᾽ ἐπὶ τὸν πύργον 

54 ἕκαστον ἄνδρας εἴκοσιν. ἐπεὶ δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ 
τὰ περὶ τοὺς πύργους, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν" καὶ 
πολὺ ῥᾷον ἤγε τὰ ὀκτὼ ζεύγη τὸν πύργον καὶ τοὺς ἐπ᾽ 
αὐτῷ ἄνδρας ἢ τὸ σκευοφορικὸν βάρος ἕκαστον τὸ ζεῦγος. 
σκευῶν μὲν γὰρ βάρος ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα 
ἦν ζεύγει: τοῦ δὲ πύργου, ὥσπερ τραγικῆς σκηνῆς τῶν 
ξύλων πάχος ἐχόντων, καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, 

, 

ρ [28 

Ε Ζ 7 “ὉἋ 7 7 «ς Γι 

τούτων ἐγένετο ἔλαττον ἢ πεντεκαίδεκα τάλαντα εκαστῳ 

53. μεγάλην ἐπικουρίαν ποιῆσαι 1). 
ΟΟΥ̓́Γ. 

ΤΑ͂Σ συνεστήκει " ἀγωγήμου " 
ΣΟΑ͂ΒΩ τοῦ Β. 5.ν.. ἢ.Μ. ζεύγη τοῦ Α.6. ργ. ζευγητοῦ (α. οΟΥΥ. 
131} ξύλων] ὀκτὼ ροβύ Ποῦ 8.ν. Β. 
5. Ὁ. Μ. ὄντων Α.1).α. 

ἸΌΥΑΥ], ΘΙ ΓΟΥΘ 5. ̓πία]ογαηΐ [ΟΥΤΠ88 --όρ- 
γυιος, γἱπάϊοανὶς Βοροκ ΐιβ {Πρζιωνάοι 
μοῦ αἰ ϑοοιυοβδθη, οἷα αἰΐβο θη, 
Θίααΐοδ Ῥ. 412, ἈὈ1: Νεῖα τὰ πλεῖστα 
πρεδώβυγα. Ἐαπάριῃ Π Πθορῃγαβίο Η. 
ΡῬῚ, εν, τὸ ϑθηκον μὲν ἦν τῶν εἰς τὴν 
Ἢ ὑμενα τὴν Δημητρίου τμηθέντων τρισ- 
καιδεκόργυιον, ΘΧ νΘΒΌρ 115. ΠΌΓΟΓΙΙΠῚ 
τθιμαῖβ οἱ Μεαϊοοὶ Γοϑυταϊ δα 
ϑίερῃ. ΤΏ68. ν. ᾿οΟργυιὰ, ν0]. 5» Ρ. 
2154 Ο, Ὁ. ϑδεᾶ ἢϊσ φυυσπὶ τὸ δηΐίθ 
τριώρυγον Δα ἀαης ΠΙΌΤῚ τηϑ]ϊοτγθβ, 1014. 
ψ᾽, Τετρώρυγος, Ῥι οθα, ΒΒ, Δῆ ας. τε: 
τρώρυγον Ῥοΐϊτιι5 ΟΥ̓Π ΘΟὨΪΘΟΙ ΠΌΔΙ 
τὸ τη8]6 6586 γϑρϑίμτατη. 

58. τοιοῦτοι δὲ πύργοι] 1)6 αυϊθιι8 
ν. ερεῖ. 4, 17. 18 οἱ ϑίονβοῃ. δὰ 1. 
Ηὔ ΘΗ, 

σὺν τάξει] 5. 55» 68 σὺν τῷ στρα- 
τεύματι. ἐν τάξει τηα]η. 5ΟΗΝ, 

περιδρόμους  ϑ'ιᾳ αὐ 1461} 1ῃ {ΥΤῚ 18 
ἀοβουρβ ἃ Μη ρανιΟ το, 13, 4, υἱὐ 
ἀοςσαὶ ἴῃ ἁπποίδ!!0Π6 Ρ. 364. 5ΟΗΝ, 

ἀγωγίου] Μυϊρσαίιιπη ἀγωγίμου Ἰὰπὴ 
ΟἸἸ πῇ ΟἸἸΤῚ Βτοάθο ϑίθρμδηιβ εὐ Μυ- 
τοῖα ἴῃ ἀγωγίου ΠλτιΓΑΥῚ ψο]ιθγιηΐ 
ΡΓΟΡΙΟΥ ΒΘ] ΘΗΒ ἀγώγιον, αυοά δ] 88 
τηξοΡργοίαϊαγ τὸ ἀγόμενον βάρος ἐπὶ τῆς 
ἁμάξης. Οὐοπίγὰ Η ΓΟ Πβοπιιβ ία- 
ταῖς βρη βοδ ΠΙΟ ποι ἀγωγίμου 4Ὁ ἀγω- 
γίου ΠΟΙ 50]1πὶ ἀἸνεγβαιη, βο ἢπὶς 

ἀνεβίβαζε δ᾽] ἀνεβίβαζεν α. 
ἑαυτῶν 1). μεγάλην δὲ βλάβην Ὁ. 

τὸν πῦργον Α. τῶν πύργων ;. 
ῥάδιον Ὁ). εἴκοσι καὶ πέντε 1). 

τρατηγικῆς σα. 
πάχος 1).α. 5.ν. Μ. ἐχόντων 

τούτων] ΓΔ1ΌῸ1] τούτοις. 

ΘΠ ΙΟΟΟ ἃρΐδιη. τὸ ἀγώγιμον ἸρΊΓΥ 
ἢ. 1. Ἰητογργθίδξαν [δο]] ταΐθι δαί α18Π- 
ου]ϊξαΐθηη νϑοΐαγοθ, ααβὶ νοι] αἴθ πὶ 
α1ο45. δ ϑγαη αΠΠ γθη απ ἰδίαμη, δἰβὶ 
νογα δι, πο ΙοοΟῸ ΠΟΒΙῸ ΠΟῚ (0Π- 
θΎαοΓο ἀοοθῦ σΟΠρΡαγ [0 ΡΟΠαΘΓΒ ᾿πη- 
ΡΟΒΙ σασγιθιιβ πη ροαϊπηθηΐα οὖ {ΥΓ68 
ρσθηςθιιβ; ὑπ66 ἀρραγϑῖ βάρος 6886 
ΒΥΠΟΠΥΤΉΙΠῚ νΟσΔΌ.]Ὸ ἀγώγιον ; 66 
Δ]ΔΟ}] ἀγώγιμον αἸ]πιτὴ Ὦϊα 6888 ἸΟσΌμΠη. 
5ΟΗΝ. δυϊᾶθ 6 Χϑπορμοηΐα οἱ- 
[Δ {18 6]. ῬΠΟΙΙ οεθῦ. 

τραγικῆς σκηνῆς] 106 {0115 Βοθπᾶ- 
ΓΙ σΘΏΘΓΙΌι5, {γαρ!ο]β, ΘΟΙΉΪΟΙΒ. οἵ 
ΒΑΙΥΥΙΟΙ5, ν. νιγαν, 5, 8. ΗὔΤΟΗ. 
(ΟΙρΑΓΔΙΙΟΠΘΙα ΟΠ ΒΟΘΠξ6 ὑγαρίοοθ 
ΠΊΔ ΟΠ ΠΔ ΓΘ 115. Π66 1ΠΓΘΙ ΠΟΤ ΠΘΟ 1Π- 
[ΘΥΡΓΘίΑΤΙ ΠΟΩ]6 Ἰϊοθῦ ᾿ῃ [Δ η {18 σοὶ 806- 
πῖσο στεθος θη Ὀγ]5. ΞΟΗΝ, Θαοῦ 
(α. σοΥ. μαθεΐ πάχος ἐχόντων 68 οἴ] δ Πὶ 
ἴῃ Μ., φιδηΐαμη οχ Ν᾽ ΔΙοἰςΘ ΠΑ 5116 Π- 
0 ΠΟ]]Προ, αὶ Π18. δβουιρβαγαῖ, οὖ- 
δοιγίδδίηια δμπί. ΝΌΠΟ δαΐθιη ἴῃ 
ργὸ οβϑῇ τούτων, φθορὰ εχ ΡὮ]]ε]- 
ῬὮὨΙ λαγην ἐπγγίμην ᾿ϑυὰτὰ τϑροβαῖξ 
Ηαΐοῖι. ΡΓῸ τούτοις, αα1Πὶ ΠΟῚ ΤηΪ ΠῚ 
σοτημηοάπτη 51} οὕτως. 

ἑκάστῳ ζεύγει) ἑκάστῳ τῷ ζεύγει, 

αὐ ῬΓδροΘββογαΐ, Ζεϑαηῖιβ. Οὐηξ, νὰγ. 
867. ΑΠΔΡ.1, 8,9. 
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7 Ν ᾿ 7, ε ᾽ "ὔ Ε 3 Χ 
Ἐξ ζεύγει τὸ ἀγώγιον. ὡς δ᾽ ἐγνω εὔπορον οὖσαν τὴν 

δ ΄, ,ὕ Ν Υ' ν ΄- 

ἀγωγὴν, παρεσκευάζετο ὡς ἄξων τοὺς πύργους σὺν τῷ 
Ἕ , Χ » ,, 7 “ 

στρατεύματι, νομίζων τὴν ἐν πολέμῳ πλεονεξίαν ἅμα 
Ψ 

σωτηρίαν τε καὶ δικαιοσύνην εἶναι καὶ εὐδαιμονίαν. 

ΚΕΦ. Β. 

Ἦλθον δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ 
’ ,, ἊΨ » 7 » “΄'' ἊΨ «ὌὉ Ας 93 

χρήματα ἄγοντες καὶ ἀπήγγελλον αὐτῷ ὅτι ὁ ἵνδὸς ἐπι- 
στέλλει τοιάδε. Ἔγώ, ὦ Κύρε, ἥδομαι ὃ ὅτι μοι ἐπήγ- 
γειλας ὧν ἐδέου, καὶ βούλομαί σοι ξένος εἶναι καὶ πέμπω 
σοι χρήματα' κἂν ἄλλων δέῃ, μεταπέμπου. ἐπέσταλται 

α δὲ τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ποιεῖν ὅ τι ἂν σὺ κελεύῃς. ἀκούσας δὲ ὁ 
Κῦρος εἶπε, Ἱζελεύω τοίνυν ὑμᾶς τοὺς μὲν ἄλλους μένοντας 
ἔνθα κατεσκηνώκατε φυλάττειν τὰ χρήματα καὶ ζὴν ὕπως 
ὑμῖν ἥδιστον" τρεῖς δέ μοι ἐλθόντες ὑμῶν εἰς τοὺς πολε- 
μίους ὡς παρὰ τοῦ ᾿Ινδοῦ περὶ συμμαχίας, καὶ τἀκεῖ μα- 
θόντες ὅ τι ἂν λέγωσί τε καὶ ποιῶσιν, ὡς τάχιστα ἀπαγ- 
γείλατε ἐμοί τε καὶ τῷ ᾿Ινδῷ" κἂν ταῦτά μοι καλῶς ὑπη- 

ρετήσητε; ἔτι μᾶλλον ὑμῖν χάριν εἴσομαι τούτου ἢ ὅτι 
χρήματα πάρεστε ἄγοντες. καὶ γὰρ οἱ μὲν δούλοις ἐ ἐοικότες 
κατάσκοποι οὐδὲν ἄλλο δύνανται εἰδότες ἀπαγγέλλειν ἢ 
ὅσα πάντες ἴσασιν" οἱ δὲ οἱοίπερ ὑμεῖς ἄνδρες πολλάκις 

Ν ν᾿ , ξ ΄ « Ν ΧΦ Ν 

4 καὶ τὰ βουλευόμενα καταμανθανουσιν. οἱ μέν δὴ Ινδοὶ [3] 
ἡδέως ἀκούσαντες καὶ ξενισθέντες τότε παρὰ Κύρῳ, 
συσκευασάμενοι Τῇ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο, ὑποσχύμενοι ἢ 

55. ἄξων] ἃ ἅμα ἄξων Ἰυ. α. Τ᾽. Τ΄. πύργους] ἵππους Ο. τηρ΄. ΓΤ. εἷ- 
ναι Ῥοβί σωτηρίαν τ᾽ Ὦ. καὶ δ. εἶναι ΟἸΏ. Ὶ: ἀπήγγελον 10Ὲ ἀπήγγει- 
λον α. ἐπιστέλλοι . ὅτι ἀπήγγειλας ἃ ὧν ἐδέου Α. ὧν ἐδέου ὅτι ἀπήγ- 
γειλας α., 564 μοι ροβὺ ὅτι 5. ν.Υ. ὧν ἐδέου ἐπήγγειλας Μ. 2. δὲ οἴη. 1). 
ὑμᾶς οπη. ᾿Ζοπᾶγαβ. μὲν οτῃ. 1). εἰς] ἐφ᾿ πα; τάκεϊ] ΤΛΌτῚ τὰ ἐκεῖ. 
ποιῶσιν] ποιήσωσιν Α.α. κἂν] καὶ (α., ἂν 85.ν.Ὁ. ὑπηρετήσατε (ἃ. (ΟΥΤ. 
Βυν. πάρεσται Ὠ. ἀπαγγέλειν Α.Ὁ. οἷοί] τοιοῦτοι οἷοί [).(. 
ΤηΡ'. Υ΄. 4 1δὴ ὁτὴς ΟΟΝ. ἀκ. ἡδέως Ὁ. ὑποσχόμενοι οἵη. . 

55. ἀγωγὴν] Βαϊοποη οὐγταθπὶ ραίβ ΡᾺΌ]1ο6 δα Ποβύθιη τηΐββιιβ δὲ 1 
ΤΟΥ ΟΥ̓ απ ργοιηονεπάογιη. 5ΟΗΝ, 

εὐδαιμονίαν αιᾶπὶ αἸοαΐ ἀοοσοηΐ 7,1, 
το ΥΠ τ 712: η0.. 82: 8,.1; τὸ, 22. 
24 
“Ἴλθον} Ἐπ 5: 27. 
2. οἷοίπερ ὑμεῖς] Δ΄εγα ἀϊοϊίαν 16- 

ΟΑΒΟΓῚ8. 6]8 νϑυβαίτιβ ΠΠΔΡῚΒ ἸΔΟΠΘΙΙΒ 
6886. δ δχρ]οσαπάθχτη ΠΟΒ.1118. Θχοϑυ- 
οἰ. βίαίπιπι δἴσιιθ δᾶθο δα ᾿τηρεῖα- 
[ΟΥ]5 σΟΠΒ1}1ὰ ᾿παἀασαηάδ, απιδπι Βρθαιι- 
Ἰαΐου ν α]ραυ}δ 5110 ΒΘΥΝῚ ΡΘ ΒΟ δ ἰδίθ 8. 
5ΟΗΝ 
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ἈΝ Υ, Ὡ “Δ ᾽ “ » σ΄ 7 

μὴν μαθόντες ὅσα ἂν δύνωνται πλεῖστα ἐκ τῶν πολεμίων 
ο Ἂ ΄ ἥξειν ὡς δυνατὸν τάχιστα. 

4 Ὁ δὲ Κῦρος τά τε ἄλλα εἰς τὸν πόλεμον παρεσκευάζετο 
μεγαλοπρεπῶς, ὡς δὴ ἀνὴρ οὐδὲν μικρὸν ἐπινοῶν 71 πρατ- 
τειν, ἐπεμέλετο δὲ οὐ μόνον ὧν ἔδοξε τοῖς συμμάχοις, 

» Ἂ ἊΨ» ὦ Ν » , ω Ἷ ͵ 

ἀλλὰ καὶ ἐριν ἐνέβαλλε πρὸς ἀλλήλους τοῖς φίλοις ὅπως 
[χά ΄- ᾿ Ν' ἃ 7 

αὐτοὶ ἔκαστοι φανοῦνται καὶ εὐοπλότατοι καὶ ἱππικώτατοι 
7 ὔ ν' 

καὶ ἀκοντιστικώτατοι καὶ τοξικώτατοι καὶ φιλοπονώτατοι. 
5ταῦτα δὲ ἐξειργάζετο ἐ ἐπὶ τὰς θήρας ἐξάγων καὶ τιμῶν τοὺς 
κρατίστους ἐκαστα' καὶ τοὺς ἄρχοντας δὲ οὗς ἑώρα ἐπιμε- 
λομένους τούτου ὅπως οἱ αὐτῶν κράτιστοι ἔσονται στρα- 
τιῶται, καὶ τούτους ἐπαινῶν τε παρώξυνε καὶ χαριζόμενος 

6 αὐτοῖς ὃ τι δύναιτο. εἰ δέ ποτε θυσίαν ποιοῖτο καὶ ἑορτὴν 
ἄγοι, καὶ ἐν ταύτῃ ὅσα πολέμου ἕνεκα μελετῶσιν ἀνθρω- 

7 7 » ἴω » ΠΥ ΄σ ἴω 

ποι πάντων τούτων ἀγῶνας ἐποίει καὶ ἀθλα τοῖς νικῶσι 
σ΄ , ΩῪ Ἁ 7 ᾽ -“ 

μεγαλοπρεπῶς ἐδίδου, καὶ ἣν πολλὴ εὐθυμία ἐν τῷ στρα- 
΄ 

τευματι. 
σι Α 7 , ΕΣ ᾽ 7 ΤἋ σ 

7 Τῳ δὲ Κύρῳ σχεδὸν τι ἤδη ἀποτετελεσμένα ἣν ὅσα [4] 
» » ΄ Χ ΄- ΄σ΄ Ν 

ἐβούλετο ἐχων στρατεύεσθαι πλὴν τῶν μηχανῶν. καὶ γὰρ 
ε 7 . ΄ »ὔ " 53 ᾽ Ν 7, ᾿ 

οἱ Πέρσαι ἱππεὶς ἐκπιλεῷ ἤδη ἦσαν εἰς τοὺς μυρίους, καὶ 
-ς », 

τὰ ἅρματα τὰ δρεπανηφόρα, ἄἅ τε αὐτὸς κατεσκεύαζεν, ἐκ- 
ὕ ΚᾺ Ε ν ς Ἂς “ 5 ὦ «ε 7 

πλεω δὴ ἣν εἰς τὰ ἑκατὸν, ἃ τε ᾿Αβραδάτας ὃ Σούσιος 
3 7 ξ ΄ιο ͵7] ΄. 27 

ἐπεχείρησε κατασκευάζειν ὅμοια τοῖς Κύρου, καὶ ταῦτα ἐκ- 
5 ΟῚ 5 « , Ν Ν Ν Ν “ ᾽ 

8πλεω ἣν εἰς ἄλλα ἑκατὸν. καὶ τὰ Μηδικὰ δὲ ἅρματα ἐπε- 
΄ “ 4 » Χ Ν ’ ΄“ 

πείκει Κῦρος Κυαξάρην εἰς τὸν αὐτὸν τρόπον τοῦτον μετα- 

δυνατὸν] ἂν δύνωνται 1). 4. εἰς] πρὸς [0.. οἴ ΟΥ̓ΪΒ50 τε ἄλλα ΖοΠαρδβ. 
ὡς δὴ] ὥστε Α.(α. σοτ. 5.ν.1.Ψ σμικρὸν (.Μ. ὑπονῶον Α.Ε. ἐπεμε- 
λεῖτο 1).1,. οοτγ., ἐπιμελεῖσθαι (ὰ. ΡΥ. ἐπιελεῖσθαι Α. ὧν οἴη. Α.. τηρ. Γ. 
τῶν συμμάχων Η. φανῶνται, αἱ νϊἀοίαν, (ἃ. ΡΓ.» ΄σαὶν 50. ν. 1. εὐοπλώ- 
τατοι 1). τοῖς φίλοις οἵη. Α.(. τηρ΄. ΓΤ. 5. δὲ οτχ. Α.Ε. ἐπὶ] 
τε αἀά. 6. ἑκασταχῇ 10. ἃ. τηρ.Υ. ἐπιμελουμένους 1). τούτου] τού- 
τους Α. αὐτῶν ϑορῃαηιβ. αὐτοὶ Α.(. αὐτοῦ 1).(. 5.ν.γτ. μελετῶσιν] 
πολεμῶσιν 1). ΘΟΥ̓Γ. τηρ΄. Υ. γ. ὁπόσα 1). ἱππῇς 10. ρΡν. ἔκ- 
πλεω 1,. ἔκπλεα Α.}). ἃ. ἀβραδάτης Α.1).α. ἔκπλεω] [ΔὈ1] ἔκπλεα. 

4. τά τε ἄλλα] Ηπὶς γοβροηάῆοί ἐπε-. δ] οι ββθ ν] ἀθίαν αἰιδ ὑγααὶς ο. το. 
μέλετο δέ. ΗΠΨΌΘΗΙ 

5. τοὺς κρατίστους ἕκαστα] 2,1, 21: 7. ἔκπλεω] ἘἈροῖο Ἰάτὴ (ὑἀβία]ο οο - 
Οὗτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται. βίδηϊου. ἔκπλεω, τι ροδίυ]αΐ τιϑι15. Χο- 

6. ὅσα πολέμου) Οοηΐξ. 1, 6, 18: 2, ΠΟΡΠΟΠ 5. ΕὈΓΠη πον 8 ἔκπλεα 
1, 22, της Οποβαπάου θὰ ἔθγθ οἵηηἶαὰ ΘΧΘΙΊΡ] δἰ(α]]πηῖι5 δα 65. Θίθρηῃ.. 
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7 ἴων ΄ ΄. ἤ ΕΣ 

σκευάσαι ἐκ τῆς 'Γρωικῆς καὶ Λιβυκῆς διφρείας" καὶ ἔκ- 
σι 3 327 “ Ν 

πλεω καὶ ταῦτα ἣν εἰς ἄλλα ἑκατόν. καὶ ἐπὶ τὰς κα- 
μήλους δὲ τεταγμένοι ἦσαν ἄνδρες δύο ἐφ᾽ ἑκάστην τοξό- 
ται. καὶ ὁ μὲν πλεῖστος στρατὸς οὕτως εἶχε τὴν γνώμην 
ὡς ἤδη παντελῶς κεκρατηκὼς καὶ οὐδὲν ὄντα τὰ τῶν 
πολεμίων. 

9 ᾿Επεὶ δὲ οὕτω διακειμένων ἦλθον οἱ νδοὶ ἐ ἐξ τῶν. Ὲ [5] 
μίων οὺς ἐπεπόμφει Κῦρος ἐπὶ κατασκοπὴν, καὶ ἔλεγον 

΄ Ἁ « Ἁ ἣν Ξ 

ὅτι ἹΚροῖσος μὲν ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς πάντων ἡρημένος 
΄“ ’ὔ’ ΄“ ΄σ- 

εἴη τῶν πολεμίων, δεδογμένον δ᾽ εἴη πᾶσι τοῖς συμμάχοις 
΄΄ ἊΨ “ ’ “ ΄σ 7] Ἀ 

βασιλεῦσι πάσῃ τῇ δυνάμει ἕκαστον παρεῖναι, χρήματα δὲ 
,). Ψ ΄ι ΄σι Ν 

εἰσφέρειν πάμπολλα, ταῦτα δὲ τελεῖν καὶ μισθουμένους 
ο ἵ ᾿ “ ὌΣ Ἄ 7 Ἁ Ιο οὺς δύναιντο καὶ δωρουμένους οἷς δέοι, ἤδη δὲ καὶ μεμι- 

, ἘΣ Χ ᾿ - , 
σθωμένους εἰναι πολλοῦυς μεν Θρᾳκῶν. μαχαιροφορους, 

» “ 3 ᾽ 
Αἰγυπτίους δὲ προσπλεῖν: καὶ ἀριθμὸν ἔλεγον εἰς δώδεκα 

4 ᾿- 7 , ἤ ζ Ὡξ 

μυριάδας σὺν ἀσπίσι ποδήρεσι καὶ δόρασι μεγάλοις, οἷά- 
ἴω ὔ 7 ,ὔ Ν 

περ καὶ νῦν ἔχουσι; καὶ κοπίσι" προσέτι δὲ καὶ Κυπρίων 
ὔ - 3 ὸ ’ Ν ΄ 

στράτευμα παρεῖναι ὃ ἡδὴ Κίλικας πάντας καὶ Φρυγας 
Ἂ ’ Ψ' ΄ 

ἀμφοτέρους καὶ Λυκάονας καὶ Παφλαγόνας καὶ ἹΚαππαδό- 
ν , Ν ΄, ᾿ χ “- ᾿Ξ 

κας καὶ Αραβίους καὶ Φοίνικας καὶ σὺν τῷ Βαβυλῶνος 
ΕΥ Χ 3 7 ὌΝ ᾿ τ 3 Ψ' ᾧ 

ἄρχοντι τοὺς Ἀσσυρίους, καὶ Ιωνας δὲ καὶ Αἰολέας καὶ 
σχεδὸν πάντας τοὺς “Ἑλληνας τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἐποικοῦν- 

8. ἐς, αἱ νΙἀεἴατ, Α. ΤΑΡτῚ ἔκπλεα. 9. ἐπεὶ---πολεμίων 1). τηρ΄. Υ- 
πεπόμφει Α. εἴη τῶν] ἐπὶ τῶν Α.Ὁ. πάσῃ τῇ] πᾶσι 10. δέει Ὁ. 
1ο. ποδήρεσι] ταῖς ποδήρεσι Ὦ. καὶ δόρασι οτχ. Α.(. τηρ-. ΓΤ. προσέτι 
προσπλεῖν [).(. 5.ν.1. κίλικας] καὶ κίλικας Ὁ. αἰολαίας ἢ. ἀποικ. Α. 
κατοικ. (.Μ. 

8. Λιβυκῆς διφρείας Εἰδύ 185 ΒΌΡΤΑ 
6,1, 27. 001 ν. ἁηποῖ., γγθπαῖοαᾶ νοσδία 
ἔα. 5ΟΗΝ. 

9. ἐπεὶ δὲ] ΑΙ ΒοΙν αν ΟΥ̓αἴ]Ο 8. 12. 
οὕτω διακειμένων Μαῖ]θ Ζομαγδβ 1η- 

ἰθΡΥθίδία : Οὕτω δὲ διατιθεμένων τῷ 
Κύρῳ τῶν τοῦ πολέμου. ΒΟῊΝ. 

ἐπὶ κατασκοπὴν] Υ. δὰ Ηϊδί. τ. 1, 
4,11. θεῖϊνο, πὶ ἢϊο ποηπα}}1, θδι- 
ΒΒ}. 7. 79 75 ῬΥΟΘΟΡ. 1, 17. ". 50 Β. 

τελεῖν) Πγρθηα!6 76, αὐ 8, 1,13. 608]10]. 
Ν, Βίβρῃ. ν. Τελέω, Ρ. 1985, Β, Ὁ: 

1ο. μαχαιροφόρους) [᾿546 ΠῚ ΔΥΓΗΉΪΒ 
Ἰηβύχιιοίο 8 δια θὲ ππῦ. 2.00: .δὐοθδ: 
7. 27: ἀκοντίοις 81} ρΡιιρπαθαπί, αὐ 
ΧΟΠοΡρμοη (ὑοτηϊπηθηΐ. 2, 9, 1, Παιγαδΐ. 
ΟΥΒῚ οὔπη Αὐηδδὶ Πυργρίϊογατη οἱ 
ΤαὈγποίο Αβϑυσ στη τορα ἸηἸζΆΙη 580- 

οἰούαΐθτη Ὁ6111 δάνεγβιιβ Ουσγιτη παγταΐ 
Ἡετγοαοίαᾳϑ 1, 77. 4π| 6. 26, Ογδξθοοβ 
ΑϑΙδτη Ἰπευδεττον ἃ. (ὑοβο νἱοΐοβ [685- 

ἰαΐυγ, οἵ ο. 69, 77. εὖ 82, Ὀ6]11 βοςοῖδθ- 
ἰαΐθιη ἃ (τῶβϑο οὑπὶ [1 ΔΟΘαφοΙΠΟΠ115 
Ἰηϊΐατῃ τοίετί. ΒΟΉΝ, 

Αἰγυπτίους] σὺν ποδήρεσι καὶ ξυλί- 
ναις ἀσπίσι ἀ6 ᾿ἰδάδιηη “ρυρί}15 δϑῦ ἴῃ 
ΑἸΑΌΔΒΙ 1, 8,9. 5ΟΗΝ, Μαχίπηιβ 
ΤΥ. 155. 5. ἴηἰῦ. : ̓Επιόντος αὐτοῖς 
ῥιρυύδοι ρθε στόλου, ἵππου Μηδικῆς, 

μάτων Περσικῶν, ἀσπίδων Αἰγυπτίων. 
ΗΌΤΟΗ. Ὑ μδ ΗΔ: 

10. ἐποικοῦντας] Α]. κατοικοῦντας, 
5664. ἔποικοι ϑηΐ ΘΟΙΟΠΙ [Π60]15 δά- 
ἸᾳΠΟΙ ; ΠῚ ἐποικεῖν αἸσι Πα ,, ΠΟῚ κα- 
τοικεῖν. 5ΟΗΝ, οἰκοῦντας 2,1, 5. 
αὉ]1 Π). Ἰζθπη ἐποικοῦντας. 
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Ν Υ 3 » σ Ἄι Ά 

ἰτὰς σὺν Κροίσῳ ἠναγκασθαι ἕπεσθαι, πεπομφέναι δὲ 
ψΖκ Ν᾿ » , Ἂς Α͂ ,» 

Κροῖσον καὶ εἰς Λακεδαίμονα περὶ συμμαχίας: συλλέ:- 
᾿ Χ 7 ἢ Ν Χ Ν κ 

γεσθαι δὲ τὸ στράτευμα ἀμφὶ τὸν []ακτωλὸν ποταμὸν, 
δα δ ,ὔ » δ » ’ὔ ,, ἈΝ ΄- «ε 

προϊέναι δὲ μέλλειν αὐτοὺς εἰς Θύμβραρα, ἔνθα καὶ νῦν ὃ 
7ὔ κα εἰ ,“Ἅ ΄ὕ ΄ - ΄, ͵ 

σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων τῶν κάτω Συρίας, 
Ἂ “ Ψ» ΄“- 

καὶ ἀγορὰν πᾶσι παρηγγέλθαι ἐνταῦθα κομίζειν: σχεδὸν 
ἃ ΄ ἣν ΄ ᾿ᾷ Ψ 

δὲ τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον καὶ οἱ αἰχμάλωτοι" ἐπεμέλετο γὰρ 
Ν ΄ ΄“ 7, ΚΕ ἿΣ Σ ΄ 

καὶ τούτου ὁ Κῦρος ὅπως ἁλίσκοιντο παρ᾽ ὧν ἔμελλε πεύ- 
"ἢ Ὑ λ ΄ , ΄ 

σεσθαί τι ἔπεμπε δὲ καὶ δούλοις ἐοικοτας κατασκόπους ὡς 
» “4 3 ΄ ὔ, Ν “ 

15 αὐτομόλους" ὡς οὖν ταῦτα ἤκουσεν ὁ στρατὸς τῷ Κύρῳ, 
» χ 4 Ν ἋἋ 

ἐν φροντίδι ἐγένετο, ὥσπερ εἰκὸς, ἡσυχαίτεροί τε ἢ ὡς εἰώ- 
θεσαν διεφοίτων, φαιδροί τε οὐ πάνυ ἐφαίνοντο, ἐκυκλοῦν- 
τὸ τε καὶ μεστὰ ἣν πάντα ἀλλήλους ἐρωτώντων περὶ τού- 

των καὶ διαλεγομένων. 
Ὡς δὲ ἤσθετο ὁ Κῦρος φόβον διαθέοντα ἐ ἐν τῇ στρατιᾷ, 

συγκαλεῖ τούς τε ἄρχοντας τῶν στρατευμάτων καὶ πάντας 
ὁπόσων ἀθυμούντων ἐδόκει βλάβη τις γίγνεσθαι καὶ προ- 

΄ » ᾽] ΄σ Ἁ “ «ε ’ ΕΝ 

θυμουμένων ὠφέλεια. προεῖπε δὲ τοῖς ὑπηρέταις, καὶ ἄλλος 

1 

καὶ οτῃ. Ὁ. τούτοις 
ἐπεμελεῖτο Α.(. 

11. θυμβραϊὰ Α. θυμβραΐα ἔς. θύβραρα 1). 
ταὐτὰ δαπίπα. τούτοις ταῦτα ΔΑ... ταῦτα τούτοις 10. 

παρ᾽ ομῃ. ἃ. 12. ἤκουσεν ταῦτα ἢ). τοῦ κύρου ". ΖοπΑΓαΒ Ρ᾿. 150 Ἀ. 
ἐγίγνετο] τε ἕκαστος ἐγίγνετο 1). ἡσυχαίτερον 1). καὶ ἣσ. ἐώθεσαν 
ἈΤΟΡΕ: φαιδροί τε] φαιδροί τε οἱ πολλοί 1). ἐκύκλουν τότε 1). ἐλυ- 

ας ΄ τ ποῦντό τε Α.(ὐ. ΘΟΥΤ. τηρ΄. Τ. 
Δ. ροβί διαλ. α.Μ. 

ἠναγκάσθαι) δ᾽οταη ἢϊς Βοαυϊίαν. 
Νὰπι ατθοοβ Αβίατη ᾿ποοϊ]θηΐθβ 6110 
Βα θαοίοβ νϑοῦραϊθβ [αοίΐοβ 6886. ἃ 
ταβθο {ταὶ Ηετοαοΐυβϑ 1, 26 58. 
ΖΕΌΝ. 

11. Θύμβραρα)] 51 46 Ἰοοο Ριρηθ 
ἸΓΟΥ ΑΒΒΥΥΟΒ. οὐ ΟὙΤΠ ΘΟΙΏΠΪΒΒ60 
σοηδβίαγοί, 5ι{πι5 Ιοο] Θύμβραρα ἀεἢ ΠΙΓῚ 
σογίϊ8 Ροδβοῦ, Ροβίὲ ρυρηδιη 6] 
ΒᾺ} νϑβρθγὰπι) οαδίγτα ὐτιβ 'ΓἭγτη- 
ὈΓΆΤΙΒ ρΡοϑυϊΐ 7, 1, 45. Ηϊης υπῃϊιυ8 
ΑἸθὶ ᾿ηθγθ ρχοΐθοίιιβ 6586 νι ἀθῦμ οἵ 
ΡΟΝ ΘἾβ86 αλθβ, 410 οὔϊαπη οδάδνοῦ 
ΑΡγδααΐφ ἴῃ ραρηα Ο6Ε]8] ρου]αύτιτη ἃ 
ἜΧΟΙ ουγαΐιγ, Θύμβριον ΑΠπᾶθᾶβ. 1, 
2, 13, νἱἹἀδίαγ αἰνούβιη, ααρρα ἴῃ 
ΡὨγυρῖα βίίαση. ΒΟΉΝ, ϑίθρῃ. Βγζ.: 
Θύμβραρα, πόλις ᾿Ασίας τῷ Πακτωλῷ 
συνεχὴς, ὡς Ξενοφῶν. Τὸ ἐθνικὸν 
Θυμβραρεὺς ἔδει. Ξενοφῶν δὲ Θυμ- 
βραραῖός φησι. Οιιογιιπ ΡΟΒίγ 6 ΠΊ8 

περὶ τ. Ροβύ ἐρωτ. 1). περὶ πάντων ρμροϑβὲ ἐρωτ. 
13. βλάβη ἐδόκει τις 1). ἐδόκει τις βλάβη Ε. 

ΘΡΙἰοτη68. Ρούϊι8 νἹ ἀθηΐαῦ ἡπαῖη ὅἴ6- 
Ρῃδηὶ. ΝΠ πη θη σ᾽ ὨΕ1]16 οϑὲ ἀρυά 
Χοπορμοηίθιη. [00] 1118 ποϊηθῃ ἴῃ 
Θυνναρο.. ἴῃ Ἰηβουρέίοπο αυδάδιη 
Ιαΐθυθ ραΐαθαὶ [605 Μϑωρόαϊέοη, βοΐθη- 
ἐϊφιιο αο οτγόο νοὶ]. 2, Ρ. 77 8. 

ἔνθα---ὁ σύλλογος] ΛΙΠΉ}}18 ἸοοιιΒ 
60 60}. 4. 6: Καὶ πάντας ἅμα συνάγων 

ατο- 
ΟΠ] ἀκ δον τῷ το τ Ἰοοιπὶ Ηἱἰδί. ΟΥ. 
5.1, 10: Ἔνθα ἡ Τριπυργία καλεῖται. 
ΘΗΝ. (ὐοηΐ. αὐΐοιη ΑπδὉ. 1, 9, 7. 

ἡ»: ἐκυκλοῦντο] ΑΠΔὉ. ό, 4. 20: 
Σχεδόν τι πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέ- 
λειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ τὰ ἱερά. 
ΗΥΤΟΗ. 

ἡσυχαίτεροί τε---κᾳφαιδροί τε] ῬτΙὰΒ 
τε ᾿δς Ὡροίξ {ππὶ ῥγϑθοθ θηίθι8, 
αποα 4αὶ δα θα 6η8 γοίθυγοί καὶ δά- 
ἀἸ41δ σογγθοίουῦ ἴῃ ἃ... αὖ Απαῦ). 1, 8, 
35 ὉἈΌ1 ν. δηποί. 
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1 

τό πολλαπλασιοι" 

17 

τι  Ε ΘΑ ΤΕ 280 

57 ᾿ “- ἔ “ 7 5 , 

εἰ τις βούλοιτο τῶν ὁπλοφόρων προσίστασθαι ἀκουσο- 
΄ ΄ Ὰ 7 5 Ν Ν “ Ἵ, 

μενος τῶν λόγων, μὴ κωλύειν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε 
’΄ 

τοιάδε. 
΄- ΄ , 

ἼΑνδρες σύμμαχοι, ἐγὼ τοίνυν ὑμᾶς συνεκάλεσα ἰδὼν [7] 
τινας ὑμῶν, ἐπεὶ αἱ ἀγγελίαι ἦλθον ἐκ τῶν πολεμίων, 
πάνυ ἐοικότας πεφοβημένοις ἀνθρώποις. δοκεῖ γάρ μοι 
θαυμαστὸν εἶναι εἴ τις ὑμῶν ὅτι μὲν οἱ πολέμιοι συλλέ- 
γονται δέδοικεν, ὅτι δὲ ἡμεῖς πολὺ πλείους συνειλέγμεθα 
νῦν ἢ ὅτε ἐνικῶμεν ἐκείνους, πολὺ δὲ ἄμεινον σὺν θεοῖς 
παρεσκευάσμεθα νῦν ἢ πρόσθεν, ταῦτα δὲ ὁρῶντες οὐ θαρ- 
ρεῖτε. ὦ πρὸς θεῶν, ἔφη, τί δῆτα ἂν ἐποιήσατε οἱ νῦν δε- 
δοικότες, εἰ ̓ ἤγγελλόν τινες τὰ παρ᾽ ἡμῖν νῦν ὄντα ταῦτα 
ἀντίπαλα ἡμῖν προσιόντα; καὶ πρῶτον μὲν ἠκούετε, ἔφη, 
ὅτι οἱ πρότερον νικήσαντες, ἡμᾶς οὗτοι πάλιν ἔρχονται 
ἔχοντες ἐν ταῖς ψυχαῖς ἣν τότε νίκην ἐκτήσαντο" ἔπειτα δὲ 
οἱ τότε ἐκκόψαντες τῶν τοξοτῶν καὶ ἀκοντιστῶν τὰς ἀκρο- 
βολίσεις νῦν οὗτοι ἔρχονται καὶ ἄλλοι ὅμοιοι τούτοις 

ἔπειτα δὲ ὥσπερ οὗτοι ὁπλισάμενοι τοὺς 
πεζοὺς τότ᾽ ἐνίκων, νῦν οὕτω καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν παρε- 
σκευασμένοι πρὸς τοὺς ἱππέας προσέρχονται, καὶ τὰ μὲν 
τόξα καὶ ἀκόντια ἀποδεδοκιμάκασι, παλτὸν δὲ ἕν ἰσχυρὸν 
ἕκαστος λαβὼν προσελαύνειν διανενόηται ὡς ἐκ χειρὸς τὴν 
μάχην ποιησόμενος" ἔτι δὲ ἅρματα ἔρχεται, ἃ οὐχ οὕτως 
ἑστήξει ὥσπερ πρόσθεν ἀπεστραμμένα ὡς εἰς φυγὴν, 

προσίστασθαι (Οὐ. προΐστασθαι Α.1).6. 
τοι Ὁ. συνεκάλεσα] συνέλεξα 10. 
λέγονται συλλέγεσθαι (α. ΟΟΥΓ. Υ. 
15. ΓΑὈτὶ ὦ. ἤγγελον ΠΝ: 
ὅτι οΟΤη. πρότερον 
ὑμᾶς Α. τότε ν.] ποτε ν. «Ὁ. 
ἄλλοι οἵη. ἢ). τό. οὕτως Α.Ὁ. 
ἕν Ὁ. πιρ΄ Χ.Ψ ἰσχυρότερον ἢ). 
φέντα 1). ὥσπερ εἰς Λ.α. 

13. προσίστασθαι)] Ἐδδὺ ἴῃ ΟἸΓΟΌΪΟ 
ΘΧίθυουΘ δαδβιϑίθγθ σοποῖοηὶ. ΘΗΝ, 

15. οἱ τότε ἐκκόψαντες] 5, 2, 6ο. 
16. παλτὸν] Γηΐτα ἐδ ἀ6. Π]8 Ἰρ58 

θα. 8 Ἴ. 1, 2, παλτῷ κρανεΐνῳ ἑνὶ 
ἕκαστος. ΒΟῊΝ. 

17. ἑστήξεται] Πδάρτῃ ἔογηηα ΟΥνγ- 
Πθρ'. ΤΟ, 9, απ] ἀφεστήξει 510 ΑΠΔ0. 
2, 4, 8» ἘΠῚ Ὀδπιθ ΤΠ 6 ]10γ85 ἀποσταίη 
ν6] ἀποστῇ. {τοι Ἰοοο ἑστήξει 
ἘΠ ΠΊ5]6}1ι8 δα Αὐἱβίορῃ. Αςῃ. βοο, αἱ 

14. ξύμμαχοι ἃ. τοἰνυν 
συλλέγονται] συλλέγεσθαι λέγονται 1). 

πολὺ] μὲν Δαα. Ὦ. α.  ΘΟΣ 
ἡμῖν] ὑμῖν Α. 

.Μ.. πρότεροι Α.(α. σΟΥΓ. 8. ν. τ. πρόσθεν μὲν 1). 

θεῷ Ὁ. 
ἡμῖν πρ.] ὑμῖν πρ. ὍΣ 

ἀκροβολίσεις] ἀκροπόλεις Α.Ε. 5. ν. τ΄ 
« Ὁ ς ΄ι 3 ,ὔ ἱππεῖς] ἱππῇς 1. ᾿γ. ἀκοντίδια 10. 

17. ἸΔΌΥῚ ἑστήξεται. ἀποστρα- 

᾿απρ. ΤΡΒ. Α. ὁγ5, ἑστήξεις ῬΓῸ 
ἑστήξη νΕ] ἑστήξει, οἵ Ῥ]αύοη!ϊ τεθνήξει 
6Χ ᾿Ὀ15 τοϑ αὐτὴ ΓΟ τεθνήξεται. 

17. ἀπεστραμμένα --- ἐλῶντες)]ὴ 196 
βϑηϊθηΐαν. δά 6, 1,20. δευθα δρέπανά 
τε---προσήρμοσται ατια81 ῬΔΙΘΏ ΠΟΘΙ ἢ 
ἸΏΒΘΓαΪΐ ΧΘΠΟΡΒΟΠ, ΒΕ] απ σθηβ ἐλῶν- 
τες---ἐναντίων, (18. ΟῚ Ριοθάοηι- 
Ὀὰ8. οἵ τε ἡνίοχοι --- κράνεσι ἰΔη τη 
σοθαηΐ, ΤΘραρηαπῦ οοηΐγα ῬΑ ΘΗ Π6ΒΙ. 
5ΟΗΝ. ὡς εἰς ααϊοηι 8. Αἢ.1,8,22, (6. 

υ 
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ἀλλ᾽ οἵ τε ἵπποι εἰσὶ κατατεθωρακισμένοι οἱ ἐν τοῖς ἅρμα- 
σιν, οἵ τε ἡνίοχοι ἐν πύργοις ἑστᾶσι ξυλίνοις τὰ ὑπερ- 
έχοντα ἅπαντα συνεστεγασμένοι θώραξι καὶ κράνεσι, δρέ- 
πανά τε σιδηρᾶ περὶ τοῖς ἄξοσι προσήρμοσται, ὡς ἐλῶν- 

Ν “Ὁ 3 ἣν 9 Ἁ ᾿ ΄“΄ » 7 ν᾽ 37 

ι8 τες καὶ οὗτοι εὐθὺς εἰς τὰς τάξεις των ἐναντίων" προς δ᾽ ἔτι 
“ ΓΝ ἢ ) ΄- ἥν 5 σ΄ - ᾿ εἰ 

καμηλοι εἰσὶν αὑτοῖς ἐεῷ ὧν προσελῶσιν, ὧν μίαν ἑκάστην 
ς Ν 3 ΕΝ ᾽ ͵ ΄ Ψ Χ Φ' 

ἑκατὸν ἵπποι οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο ἰδόντες" ἔτι δὲ πύργους 
, ᾿» 3. }.5 τ ω , - “ Ψ. 

προσίασιν ἔχοντες ἀφ᾽ ὧν τοῖς μὲν ἑαυτῶν ἀρήξουσιν, 
« ΄“- Χ , Ψ ΄- 3 “Ὡ.- ὰ , 

ἡμᾶς δὲ βάλλοντες κωλύσουσι τοῖς ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μα- 
θ 4 5 δὴ ΄σ- ϑ ’ ΧΆ 7, Ἐν ἂν 5» ΄“. ἂ 7 

19 χέσ αι' εἰ Οἢἣ Τταυτὰ ΟΑἸΤΉΥΥΊΞ ε Τίς υμιν ἐν τοις πολεμιοίς 

ὄντα, οἱ νῦν φοβούμενοι τί ἂν ἐποιήσατε; ὁπότε ἀπαγ- 
γελλομένων ὑμῖν ὅτι Ἱζροῖσος μὲν ἤρηται τῶν πολεμίων 
στρατηγὸς, ὃς τοσούτῳ Σύρων κακίων ἐγένετο ὅσῳ Σύροι 
μὲν “μάχῃ ἡττηθέντες ἔφυγον, Κροῖσος δὲ ἰδὼν ἡττημένους 

“ο ἀντὶ τοῦ ἀρήγειν τοῖς συμμάχοις φεύγων ᾧχετο᾽ ἔπειτα δὲ 

21 

Χ 

διαγγέλλεται. δήπου ὅτι αὐτοὶ μὲν οἱ πολέμιοι οὐχ ἱκανοὶ 

ἡγοῦνται ὑμῖν εἶναι μάχεσθαι, ἄλλους δὲ μισθοῦνται, ὡς 
ἄμεινον μαχουμένους ὑπὲρ σφῶν ἢ αὐτοί. εἰ μέντοι τισὶ 

- Ν - 5, Ἅ - 5 Ν . Ε Τα 

ταῦτα μὲν τοιαῦτα ὄντα δεινὰ δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα 
“ , » 7 ΩΝ ; ὡνχν.. 5 - Ω 

φαῦλα, τούτους ἐγὼ φημι χρῆναι, ὦ ἀνδρες, ἀφεῖναι εἰς 
Χ » ͵ Χ Ν » - δὲ ΄ Ἃ ξ΄ «ἷς Ἃ 

τοὺς ἐναντίους πολὺ γὰρ εκεῖὶ οντες πλείω ἂν ἡμᾶς ἢ 
ἔ 5 ΄σ΄ 

παρόντες ὠφελοίεν. 
ΕῚ Ἢ ἈἉ σι ἷΦ « ΄ι 3 ’ὔ ’ ε 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπεν ὁ Ἰζῦρος, ἀνέστη ΧἈρυσαντας ὁ 
΄ Ν "{λ 6) Ψ ων ἣ ΄ Ἷ 

Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾽Ὦ Κῦρε, μὴ θαύμαζε εἴ τινες 
» Ψ » Ἂ ΄- » " » Ν 

ἐσκυθρώπασαν ἀκούσαντες τῶν ἀγγελλομένων" οὐ γαρ 
΄ “ 7, Ε » Ε ΄, Ξ “ 

φοβηθεντες οὕτω διετέθησαν, ἀλλ ἀχθεσθέντες" ὥσπερ 
“᾽{ » ’ Ἀ, » ΄ Μ 5 , 

γε, ἔφη, εἴ τινων βουλομένων τε καὶ οἰομένων ἡδὴ ἀριστη- 

οἱ ἐν] ἐν 10. συνεστεγασμένα Δ. ΡΥ. --’ναι (ΟΥΤ. ἡ ε" πρὸς ". 
ἑλόντες α. 18. εἰσὶν] ἐν Α.(α. ΡΥ... ΘΟΥΤ. τηρ΄. Γ΄ ἂν οἵη. ἔχ. 
προσιάσιν 1). προσίασιν Ἀ. ὑμᾶς Α.}. κωλύσουσι τοῖς] κωλύσουσιν 1). 
10. ἀπήγγειλε 1). ἡμῖν Δ.α. ἐν τοῖς] αὐτοῖς Α.α. ἀπαγγελομ. 1). 
ΘΟΕ. 8. τ Ὁ. ὑμῖν οη1. 1). τῶν πολεμίων] τοῖς πολεμίοις 1 ἡττημέ- 
νους] συνηττημένους Ἀ.(. 20. δὲ] δὲ δὴ Α.α. ἡμῖν Ὧ, μαχο- 
μένους Α.1).α. γγ. εἰ οτῃ. Α.(., Ἰμιογρυηροηίοα Ροβί τισί. ἐναντίους] 
πολεμίους 1. ἂν οῃ. Α.ἃ. ἢ παρόντες ὠφελοῖεν οἱ παρόντες ὠφελοῖεν Δ. 
ὠφελοῖεν ἢ παρόντες 1). τ, δὲ σαὶ, 9. μὴ] ἔφη μὴ Ὁ. 

18. ἑκάστην] Οοηΐ. δα 7,1, 27. 5ΟΗΝ, Τ[Τηι6]Π σεπτὴ ὁπότε φο- 
190. ἀπαγγελλομένων] Οταῖο ἴῃ- βεῖσθε. 

σορία ποῦ σΟὨ πδίαγ, 564 βὐσιοίαγα Σύροι] Ξ'γΓ] δαηΐ Αββυῦῖ, ἀθ φαὶθ8 
ΔΟὈΓατ ρα. ΡῈ. ἀνακολουθίαν: αποὰ 4,2. 31. 0ΗΝ 
ΘΘηι8. ψναταθ Ὠαροῦ ΘΧΟι ΒΓ ΙΟΠ68. Κροῖσος δὲ] ὡ. εν ϑηλ 80. 

γον. 

[8] 
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δ ,ὔ 32 ἃ 5» 7, "᾿ Ν “ιν 3 Ἁ 

σειν ἐξαγγελθείη τι ἔργον ὃ ἀνάγκη εἴη πρὸ τοῦ ἀρίστου 
3 ΑΥ 53 ς ᾽ 7 ἦ “ Ἂ 

ἐξεργάσασθαι, οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, ἡσθείη ἀκούσας" οὕτω τοί- 
Ε ἴω 27 ἴᾺ 7 3 - ἕ “ 

νυν καὶ ἡμεῖς ἤδη οἰόμενοι πλουτήσειν, ἐπεὶ ἠκούσαμεν ὅτι 
3 ἃ ζω ἐστὶ περίλοιπον ἔργον ὃ δεῖ ἐξεργάσασθαι, συνεσκυθρω- 

“4 » Ἔν, 3 Ν “ Ἃ ἊΝ Ν 

πάσαμεν, οὐ φοβούμενοι, ἀλλὰ πεποιῆσθαι ἂν ἡδὴ καὶ 
“ ΕῚ 5» 5 , 

“5 τοῦτο βουλόμενοι. ἀλλὰ γὰρ ἐπειδὴ οὐ περὶ Συρίας μόνον 

29 

» Ἕ [χά ἴω Ἂν ὯΝ 7, ΄ 3 Ν 

ἀγωνιούμεθα, ὅπου σῖτος πολὺς καὶ προβατὰ ἐστι καὶ 
Ἷ, ε ΄ » Ν Ν Ν Ἷ 2 Ἁ 

φοίνικες οἱ καρποφόροι, ἀλλὰ καὶ περὶ Λυδίας, ἐνθα πολὺς 
Ἁ 5 ΩΝ ΝῚ Χ 57 χῷ Ἁ 

μὲν οἶνος, πολλὰ δὲ σῦκα, πολὺ δὲ ἔλαιον, θάλαττα δὲ 
΄ »'. δὶ 7 7, Ἂ σ“ «ἢ 

προσκλύζει καθ ἣν πλείω ἔρχεται ἢ ὅσα τις ἐόρᾶκεν 
ἀγαθὰ, ταῦτα, ἔφη. ἐννοούμενοι οὐκέτι ἀχθόμεθα, ἀλλὰ 
θαρροῦμεν ὡς μάλιστα, ἵνα θᾶττον καὶ τούτων τῶν Λυδίων 
ἀγαθῶν ἀπολαύωμεν.. ὁ μὲν οὕτως εἴπεν' οἱ δὲ σύμμαχοι [9] 

πάντες ἤσθησάν τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπήνεσαν. 
Καὶ μὲν δὴ; ἐφὴ ὃ Κῦρος, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ μοι ἰέναι ἐπ᾽ 

αὐτοὺς ὡς τάχιστα, ἵνα πρῶτον μὲν αὐτοὺς φθάσωμεν 
ἀφικόμενοι, ἢν δυνώμεθα, ὅπου τἀπιτήδεια αὐτοῖς συλλέ- 
γεται ἔπειτα δὲ ὅσῳ ἂν θᾶττον ἴωμεν, τοσούτῳ μείω μὲν 

Ν , ε 7 ΕῚ σ΄ Ἢ Ἕ ᾿, » , Ἂν Ἃ 

,Ζ4Τὰα παρονταὰ εὑρήσομεν αὕτοις, πλείω δὲ τὰ ἀπόντα. ἐγὼ 

30 

Ν Ν Ω ,’ 3 ,ὕ 57 Ψ ὅν 5 
μεν δὴ οὕτω λέγω εἰ δέ τις ἀλλῃ πῃ γιγνώσκει ἢ ἀσφα- 

2 “ φιψν [ ΄σι 

λέστερον εἶναι ἢ ῥᾷον ἡμῖν, διδασκέτω. ἐπεὶ δὲ συνηγο- 
Ἂ ε ᾿ 5) σ  “ 

ρευον μὲν πολλοὶ ὡς χρεῶν εἴῃ ὅτι τάχιστα πορεύεσθαι 
Ἄ ΟΝ Χ 7 5 ΄ Ν 5ΩΝ 5 Υ δ ἐν ο 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀντέλεγε δὲ οὐδεὶς, ἐκ τούτου δὴ ὁ 

΄ν 32 Ἷ “΄“. 

Κῦρος ἤρχετο λόγου τοιοῦδε. 
3 ἤ ς δι Ν ς Ν Ἔ Ν Ἁ 

Ανδρες σύμμαχοι, αἱ μὲν ψυχαὶ καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ 

ἀπαγγελθείη Ὦ. τι οἵη. Ὦ. ἤδη] τε Α.α., αὶ ἤδη δα α!ῦ τηρ-. γ΄ 
ἀκούσας τοῦτο δ4 4. Ὠ. ὌτΕ: γτ' ὅτι ἐστὶ] ἐστὶν Ὀ περίλοιπον] τι 
λοιπὸν :. 22. ἐπεὶ 1). ΤλΌΥ] ἑώρακεν. ἀλλὰ] ἀλλά γε 30). Θαρ- 
ροῦμεν ὡς μάλιστα αἰδὲ οοαΐοος Βτοάεοὶ Ρ. θαρρῶμεν ὡς τάχιστα Ἀ. δ΄ ουὅ 8. ὦ 
ῬΟΏΘΏΒ Γ΄. α. θαρροῦντες ὡς κι Το 10. τούτων οτη. 9). ἀπολαύσωμεν 0. 
28. μοι] καὶ 86. ας δὴν: ΤλΡυὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἂν οτη. Α.α. 
μείω μὲν] μειούμενα Α.Ο. βυΣ εὑρήσομεν }). 24. ἄλλῃ πῃ] ἄλλως 
πως 1}.6. 5. ν.Υ. διὸδ.---συνηγ. μὲν οἴῃ. Α. μὲν] ἡμῖν Εἰ. οἵ, αὖ ν]ἀοἴαγ, 
Ὁ ΡΥ. 25. ξύμμαχοι α. 

αι πεποιῆσθαι ἃ ν͵] Ἰ)οἸομάθτα νἱ- περὶ Λυδίας] Οοηξ. ἨἩεγοάοί. τ, 71. 
ἀοίαγ ἂν, αἱ 4, 2, 35, αθ04 πρηὰ8 απ ΖΕΓΝ, 10)6 Αββυυῦα 1, 193. 
πεποιῆσθαι Ὥδαιιθ ΟΠ ΒΘ] 6 η0] βου- τῶν Λυδίων ἀγαθῶν [ἄθπν 86]. 
λόμενοι τϑοῖθ ΠΟΙ] αηρ ιν. ΑμδΡ.1, 5. 6: Ἔν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν 

22. περὶ Συρίας---ὅπου σῖτος] οη- τῷ Κύρου βαρβαρικῷ. ΖΕΟΝ. 
ἤγιηδὶ Απδ}. 1, 4, ποτ ΖΕΌΝ. ὡς χρεὼν εἴη} Η. αν. “πα Θ ΣΈΝε- 

φοίνικες οἱ κἀβποϊρόροι] Υ, δὰ Απὰρ. γόντων ὡς χρεὼν εἴη. ΒΥποοῖαα τ. 
2,3, 15. [ἡ Οτϑοῖδ δυΐθιῃ ἔγιιοῖθ πο 24 Β;; οὐ Β;; οἵ 00] εἶναι ρΡιῸ εἴη (Ὁ. 
τηΔΡΓ βοθθαηΐ, Ῥ]αΐ. ΜΟΥ. Ρ. 722 Ὁ. 

[10] 



2905" ΧΗΝΟΡΗΟΝΤΙΞ ΝΒ ΓΟΥΗῚΙ 

σ ΩΣ Ψ “ 3 ΄--ὦἶ “Ε΄ σι Ἀ “- 

ὅπλα οἷς δεήσει χρῆσθαι ἐκ πολλοῦ ημῖν συν θεῳ παρε- 
σκεύασται: νῦν δὲ τἀπιτήδεια δεῖ εἰς τὴν ὁδὸν συσκευά- 

ΕῚ σ΄ δ. ἣν ΄ ,» 7 Χ 

ζεσθαι αὐτοῖς τε ἡμῖν καὶ ὁπόσοις “τετράποσι χρώμεθα μὴ 
“ Ἂ 5) ε ἴω 

μεῖον ἢ εἴκοσιν ἡμερῶν. ἐγὼ γὰρ λογιζόμενος εὑρίσκω 
πλειόνων ἢ ἢ πεντεκαίδεκα ἡ ἡμερῶν ἐσομένην ὁδὸν, ἐ ἐν ἢ οὐδὲν 
εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων" ἀνεσκεύασται γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ 

26 ἡμῶν, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων ὃ ὅσα ἐδύναντο. συσκευά- 
ζεσθαι οὖν χρὴ σῖτον μὲν ἱκανόν" ἄνευ γὰρ τούτου οὔτε 

΄ 327 “ » 3 Χ “- σ 

μάχεσθαι οὔτε ζὴν δυναίμεθ᾽ ἄν" οἶνον δὲ τοσοῦτον ἕκα- 
“; Χ “ ε 5), ε, Ν 

στον ἔχειν χρὴ ὅσος ἱκανὸς ἔσται ἐθίσαι ἡμᾶς αὐτοὺς 
« ΄- Ἃ ᾿, 3 ἴω κ΄. ὖὖἷἥῪ ὮΝ 

ὑδροποτεῖν: πολλὴ γὰρ ἔσται τῆς ὁδοῦ ἄοινος, εἰς ἣν οὐδ᾽ 
ΕΝ , Χ Ὁ ᾿ Ψ 53 

2) ἄν πάνυ πολὺν οἶνον συσκευασώμεθα, διαρκέσει. ὡς οὖν 
μὴ ἐξαπίνης ἃ ἄοινοι “γενόμενοι νοσήμασι περιπίπτωμεν, ὧδε 
χρὴ ποιεῖν" ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς ἀρχώμεθα πίνειν 
ὕδωρ᾽ τοῦτο γὰρ ἤδη ποιοῦντες οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν. 

Ἂ, σ“ -“ δ ᾿ ἉᾺ 

28 καὶ γὰρ ὅστις ἀλφιτοσιτεῖ, ὕδατι μεμιγμένην ἀεὶ τὴν 
΄- 5 σ » ω “2 Ἃ 

μᾶζαν ἐσθίει, καὶ ὅστις ἀρτοσιτεῖ, ὕδατι δεδευμένον τὸν 
. Ν Ν «ε Ν ἃ ᾽ 9. ὦ ΄ , 

ἄρτον, καὶ τὰ ἐφθὰ δὲ πάντα μεθ᾽ ὕδατος τοῦ πλείστου 
δεήσοι ἃ. ΤΑΌΤῚ τὰ ἐπιτήδεια. δεῖ οἵη. Α. ἐγὼ---ἡμερῶν οπι. Ἀ.α. 

Τα πλειόνων Ρ, πλεόνων Ὁ). πλέον ὃν α.Μ. ἠδύναντο Α.α. 
2Ὁ: σκευάζεσθαι γὰρ χρὴ τὸ ἱκανόν ἃ σκευάζεσθαι (βε Ἧς γα: συ, ἴῃ ἴῃ ΓΆΒ. 
Τ. οὖν σῖτον μὲν), ἱκανὸν χρὴ χρὴ ἔχειν ἕκαστον 1). ὅσος ἱκανὸς] ἐ ἐν 
ὅσῳ ἱκανόν 1). ἐστιν Ὁ, Βυλάαθ ν. ξυσκ. νῦν οτη. Α.(. τὴρ. τ. ἀρχό- 
μεθα ἃ. 28. καὶ ὅστις] ὅστις δὲ διυϊάαβ ν. ᾿Αλῴφιτοσ. οἱ ᾽Αρτοσ.; ὅστις ν. 
Μάᾶᾷΐζα. ὕδατι---ἀρτοσιτεῖ (ἃ. τηρ. Υ. μάζαν Α.1).α. 

25. ἀνεσκεύασται] ΑΔΑΡ. 6, 2, 8: 
Τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν. ὥϑδιι]ἃ85 
οορηῃδίιμη ἀποσκευάζειν ΡΕΙ ἀποτίθε- 
σθαι Ἰπίεγργοίαίαν. 5ΟΌΗΝ, 

26. ὑδροποτεῖν  Αἰζοττη ὑδροπωτεῖν. 
ΒΖ ον οὺ ΔΙΘΡΕ. ΤΏΡ, 

Ὡ΄. Ῥβέηθασι ἢ (οηΐ. ΗΙΡΡοοΥ. 
ΑΡΠΟΥ. 2, ΒῚ ,» (Ἰ5] 1,3. ΖΕΌΝ, 

ἐπὶ μὲν τῷ σίτῳ νῦν εὐθὺς) Θυώ- 
τη παι ααϊα ει} ἐπὶ τῷ σίτῳ: αυϊά 
ἀἰθ ΠΟΘ 08 μετὰ τὸν σῖτον : αυΠ6 ἀθη]- 
40 μετὰ τὸ δεῖπνον. ΤΟττηιϊα ἐπὶ τῷ 
σίτῳ ΓΘΡΘΥΓῸΓ ον ΤῸΡ. 1, 2, 11: Ὅταν 
κάρδαμον μύνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ “σίτῳ. 
ΤΑ Εν. 17, Θγαΐ ἐν σίτῳ ὧν, οἱ 
ΡΔΌΠ]1Ὸ Ροβί ἐν τῷ σίτῳ φρόνιμοι καὶ 
μέτριοι φαίνεσθαι. ὉΌΪ οοαά. ἐπὶ σίτῳ. 
Ἰλίνουβα βρη, εδύ Οὐομητηθηΐ. 23, 14, 
2: ᾿Ἑσθίουσι πάντες ἐπὶ τῷ σίτῳ ὄψον. 
δῦ. ΘΠ ΡῬΔΏ15, τ ΒΘ] 65 τὸ μὲν 
ὕψον οὐκ ἐπαύσατο ἐσθίων. ἄρτον δὲ 
προσέλαβεν ἀοςοί. Ιρὶταν 411 1η11]|0Ὸ 
τοῦ μὲν σίτου πεπαυμένος, τὸ δὲ ὄψον 

αὐτὸ καθ᾽ ἑαυτὸ ἐσθίων, εδ΄ 1 ΡΑΠΘΠῚ 
ΒΕΠΊΘΓΘ 8] ΘΑΓΠθτὴ ἀθβιθγαῖ, Η]Ὸ νο1Ὸ 
σῖτος ΡΟΥΘ ΘΟ ΔΤ Ἰρβατη βιρηϊῆοδί, 
αὖ αα]θοῖα νοοαϊι]α μᾶζα εἰ ἄρτος α6- 
τηοηβίγσαηξ, μετὰ τὸν σῖτον ἴθΙΏΡΤΙΒ 
βισῃδηΐ, τὺ] Ὀ6]]α τ]ὰ οἵ πηθηϑἃ βοοιηῆα 
ΔρΡοηΐταν, ὁ μετὰ τὸ δεῖπνον Β0]]]οοὲ 
οἶνος αἸοῖταν, 4ᾺΣ 1101 Βο]θηηὶ νοοᾶ- 
Ῥυ]οὸ πότος Δρρθὶ]αΐτιν, τ] νἹπτιτ Πη6- 
γταιπ Ὀϊι αν. δὶς οβί (ὐΟπηπηθηΐ. ΤΆ, 
5: ᾿Επὶ τὸν σῖτον ἰέναι, ὥστε τὴν ἐπι- 
θυμίαν τοῦ σίτου ὄψον αὐτῷ εἶναι, 
ποτὸν δὲ πᾶν ἡδὺ ἢν. Ἐοάδῃ) ἔδτθ 
τηοο Ἠοππθτιιϑ Π. Δ, ό29, κρόμυον 
αἸχὶ ἐπὶ ποτῷ ὄψον. ᾳοτη Ἰοσιτη 1Π- 
ἰογργείδίιιβ ΧοπορΒοη Οοην. ἐξ, 8, αἰῦ: 

Εἰ δὴ τοῦτο καὶμε τὰ δεῖπνον τὐαιξόμκδο. 
Ἰ)οἸοπάτιπ τὸ ΘΧΙΒΕ]Πη0. τ ΒαΡ Γᾶ 5, δ» 
39, εϑὶ ὅσον χρόνον σχολὴν πρὸ δείπνου 
ἦγεν. ΑηδΡ. 7. 4,3: Τὸ ὕδωρ, ὃ ἐφέ- 
ρετο ἐπὶ δεῖπνον. ΗΝ, 

28, τοῦ πλείστου] τὰ πλεῖστα 6Χ 
Ῥο]ΐποθ το, τό, ΟΠ ποίάρχιβ, υἱὐ 19)6- 
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3 ΄' Ἁ Ἁ Ν “- Ἃ 3 ,ὔ 59" 

ἐσκεύασται. μετὰ δὲ τὸν σῖτον ἂν οἶνον ἐπιπίνωμεν, οὐδὲν 
σ᾿ Ἀ 7] ὕ Ἧ Ν ΄“ Ἀ 

29 μεῖον ἔχουσα ἡ ψυχη ἀναπαύσεται. ἐπειτα δὲ καὶ τοῦ μετὰ 
δείχενον ἀφαιρεῖν χρῇ, ἕως ἂν λάθωμεν ὑδροπόται γενό- 
μενοι. ἡ γὰρ κατὰ μικρὸν παράλλαξις πᾶσαν ποιεῖ φύσιν 
ὑποφέρειν τὰς μεταβολάς" διδάσκει δὲ καὶ ὁ θεὸς, ἀπάγων 
ἡμᾶς κατὰ μικρὸν ἐκ τοῦ χειμῶνος εἰς τὸ ἀνέχεσθαι ἰσχυρὰ 
θάλπη ἐ ἔς τε τοῦ θάλπους εἰς τὸν ἰσχυρὸν χειμῶνα: ὃν χρὴ 
μιμουμένους εἰς ὃ δεῖ ἐλθεῖν προειθισμένους ἡμᾶς ἀφικνεῖ- 

ϑδοσθαι. καὶ τὸ τῶν στρωμάτων δὲ βάρος εἰς τἀπιτήδεια 
“ δὴ δ Ν Υ͂ 

καταδαπανᾶτε' τὰ μὲν γὰρ ἐπιτήδεια περιττεύοντα οὐκ 
7 ’ὔ Ἁ ᾽ὔ Ν᾿ Α 

ἄχρηστα ἔσται. στρωμάτων δὲ ἐνδεηθέντες μὴ δείσητε ὡς 
3 εν ΄ 3 λ Ν ΘΚ Ν 5 “ 5 εἶ 

οὐχ ἡδέως καθευδήσετε: εἰ δὲ μὴ, ἐμὲ αἰτιᾶσθε. ἐσθὴς 
7, Ψ 3 Ν 3 Ἅ ὦ “- Ν ρήτα ᾿ 

μέντοι ὅτῳ ἐστὶν αφθονωτέρα παροῦσα, πολλὰ καὶ υγιαίι- 
7ὔ ΄- 7] ἣ Χ Ψ 

31 νοντι καὶ κάμνοντι ἐπικουρεῖ. ὄψα δὲ χρὴ συνεσκευάσθαι 
,ὔ ἥ ο ΄΄, ἴω Ἁ » 

ὅσα ἐστὶν ὀξέα καὶ δριμέα καὶ ἁλμυρά: ταῦτα γὰρ ἐπὶ 
“ὦ ἢ σ΄ ΄-“ "Δ » 

σῖτον τε ἀγει καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖ. ὅταν δ᾽ ἐκβαίνωμεν 
Ἂ “ “ 4 

εἰς ἀκέραια, ὕπου ἤδη εἰκὸς ἡμᾶς σῖτον λαμβάνειν, χειρο- 
Υ͂ Χ Ἂ - ,ὔ 

μῦλας χρὴ αὐτόθεν παρασκευάσασθαι αἷς σιτοποιησόμεθα" 
“ Ὄ ἷω ΄“- ἴω ᾿ 

32 τοῦτο γὰρ κουφότατον τῶν σιτοποιικῶν ὀργάνων. συνε- 
7] Ἁ Ἁ - ΄. 7 327) 

σκευασθαι δὲ χρὴ καὶ ὧν ἀσθενοῦντες δεονται ἀνθρωποι" 

ἂν} εἰ Δ. α. 20. δεῖπνον] τὸ δεῖπνον ἴ). ἀφαιρεῖν] ὃ ἀφαιρεῖν Ὦ. 
ἕως] ἔστ᾽ Ὁ). ἕσται (. τηρ΄. Γ. μάθωμ εν Α.Ὁ. ΘΟΥΤ. τηρ. Τ. ὑδρωπόται Α. 
σμικρὸν α. μετάλλαξις 1). 5΄Γο. ΠῚ. ΙΟἹ, 25. οἰΐδη8 ἡ γὰρ--- ἀφικνεῖσθαι. 
ποιεῖ] μεταποιεῖ Ὁ). ἀπαγαγὼν 1). ἐκ] δὲ τε 1). δ[οὉ. ἔκ τε] καὶ ἐκ 
Ὠ. 5[οὈ. ὃν] οὗ Ὁ. δεῖ ἐλθεῖν] διελθεῖν α. 40. τὰ ἐἔπιτ. 19). 
ἐσθὴς εὐθὺς Ὁ. ὑγιαίοντι Α. 21. χρὴ] ἃ χρὴ Δ. α. συσκευάζε- 
σθαι 1). ὀξέα] ὀξέα ἐπὶ πλεῖστον 1).(α. τηρ΄. Υ. ἡμᾶς εἰκὸς ἤδη Ὁ. σί- 
του χειρομύλας] μύλας 19. χειρομύλους Δ. οἷ οὑπὶ α 8. ουὅ τ. χρὴ 
Οτη. δ παρασκευάσασθε Δα. 

ΠΙΟΒΙΠΘΏ6Β Ρ. οϑό, 15: Διοικητῶν καὶ ἐγὼ τὴν δύναμιν, ἣν ὑμεῖς φατὲ ἔχειν 
μαρτύρων καὶ πάντων τῶν πλείστων, οἰ με, ταύτης δεσπότης γενήσομαι. ϑΌρΓα 
Γι ὐϊηὶ »ίογαφιιο, Οηληα. ϑαργα 5».5» ἢ» 2,912, 6οδβ μὴ φοβοῦ, ὡς ἀπορήσεις. 
30: Πᾶς δέ τις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἕν γέ τι ΒΟΉΝ. 
ὧν εἰλήφει ἐδωρεῖτο αὐτῷ. 31. ἐπὶ σῖτον ἄγει] Ἠξθο 5] ΡΒΠ]Ο5ο- 

29. ἀπάγων] δῖ πομπηΐπθιη ἡοορί, 
αυοϊχψαοῦ ΔΠΠ1 ἀδουγυηΐ, ὑθτηρδβίαίοβ 
οΟἸαα6 τη α δι! 68. Ῥδ] δ] πὶ θη βῖτη- 
αὰ8 ΔΙδΥΘἢΒ οὖ Βδηϊ[α {1 ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΠΟΘΙ 
δαϊοιηροσδηβ. Οὐηΐ. (ομητηθηΐ. 4, 2, 
ὉΞΌΓΗΝ. ἢ) 1᾽οὸ ΟἾν. γο].Ἱ, Ρ. 127. 
ΝΑΙΟΚ. 

80. στρωμάτων] Οοηΐ. ΑἸΔ0. 3, 2; 
28, ΖΕΌΝ. 

μὴ δείσητε ὡς] ΑΤΙΒΟΡἢ. ᾿θαυ!.112: 
Δέδοιχ᾽ ὅπως μὴ τεύξομαι δαίμονος 
κακοδαίμονος. Ῥ] τ 2οο: Δέδοικα, ὅπως 

ῬὨΪδ6. βίπ !ο815, ΠΟῚ τ] θιι5, ρτθ οἷ- 
Ῥϑυθηΐίαγ, ἃ αἰ ρ!ηδ ϑοογαῖ5 Χοπο- 
ῬΒοη ἀθβοῖνιββθ αἸοὶ ροΐογαΐ ὙΥ δι Κ10, 
ααϊ σοηραιαῦ (ὐΟΙΏΙηΘηΐ. 1, 3, 6. 
5ΟΗΝ. 

ἀρκεῖ] Πλιγαηί. ὙῬπαογα, Ι, 71: 
Τούτοις τῶν ἀνθρώπων τὴν ἡσυχίαν ἐπὶ 
πλεῖστον ἀρκεῖν. ΗΝ, 

ἀκέραια) ὅσ. χωρία, Ἰοοᾶ Ποϑίϊιμη 
᾿ΠΟΌΥΒΙ ΟΠ 5 ̓ϊδοία. 5ΟῊΝ, 

42. ΝΙΒῚ ρουθοι ἀτιοῖβ οἵ δα τη ϊηϊ- 
ΤηΔΓτη ΘΟ] Δ τ ΤΟΥ ΟΠ τη 56 αἀθῃη- 



508, ΧΒΕΝΟΡΗΟΝΤῚΒ [Ν5Τ1. ΟΥ̓ΕῚ 

τούτων γὰρ ὁ μὲν ὄγκος μικρότατος, ἣν δὲ τύχη τοιαύτῃ 
γένηται, μάλιστα δεήσει. ἔχειν δὲ Χρὴ καὶ ἱμάντας" τὰ γὰρ 
πλεῖστα καὶ ἀνθρώποις καὶ ἵπποις ἱμᾶσιν. ἤρτηται: ὧν κα- 
τατριβομένων καὶ ῥηγνυμένων ἀνάγκη ἀργεῖν, ἣν μή τις 
ἔχη περίζγα. ὅστις δὲ πεπαίδευται καὶ παλτὸν ξύσασθαι, 

33 ἀγαθὸν καὶ ξυήλης μὴ ἐπιλαθέσθαι. ἀγαθὸν δὲ καὶ ῥίνην 
φέρεσθαι: ὁ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐκεῖνος καὶ τὴν ψυχήν τι 
παρακονᾷ. ἔπεστι γάρ τις αἰσχύνη λόγχην ἀκονῶντα κακὸν 
εἶναι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ξύλα περίπλεα καὶ ἅρμασι καὶ 
ἁμάξαις" ἐν γὰρ πολλαῖς πράξεσι. πολλὰ ἀνάγκη καὶ τὰ 

24 ἀπαγορεύοντα, εἶναι. ἔχειν δὲ δεῖ καὶ τὰ ἀναγκαιότατα. ὄρ- 
γανα ἐπὶ ταῦτα πάντα: οὐ γὰρ πανταχοῦ χειροτέχναι 
παραγίγνονται" τὸ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν ἀρκέσον ὀλίγοι τινὲς οἵ 
οὐχ ἱκανοὶ ποιῆσαι. ἔχειν δὲ χρὴ καὶ ἄμην καὶ σμινύην 
καθ᾽ ἅμαξαν ἑκάστην, καὶ κατὰ τὸν νωτοφύόρον δὲ ἀξίνην 
καὶ δρέπανον" ταῦτα γὰρ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ χρήσιμα καὶ 

35 ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ πολλάκις ὠφέλιμα γίγνεται. τὰ μὲν οὖν 

τοιαύτη ] τοιάδε 32. ἐδέησεϊν Ὦ. δεήσει οἱ ἐ οἱ εν 58. ν-τ. α΄. ἐδέησεν Μ. 
καταρρηγνυμένων 1). τ Υ. τριβομένων 1). ϑδ'ι.14485 ν. Περίζυγα. 

ἐπιλάθεσθαι Ὦ. 48. ῥίνη] ῬοΟ]ὰχ 7,1 13. τι οἵη. Ὦ. ἀμάξαις Α.α. 
πολλὰ] πολλὴ 1).(α. ΘΟΥΓ. 5. ν.1.Ψ 344. ἀπανταχοῦ Ὁ. καθ᾽ Ὁ. κατὰ Α.α. 
τὸν] τὸ 644. νοῖ., δὰ αποά ἄς Μ. ἰδοοῦ δ] οὶς. ὉΠ}. )Ώ. Ῥο]λιχ 2, εϑο: Καὶ 
παρὰ Ξενοφῶντι εὐξρδάρων ἢ ἡμίονος καὶ ὄνος. χρήσιμα ἑκάστῳ ἢ. ὠφέλημα ἃ. 

ἰθηὐ]5 ΘΧΘΠΊΡΙΔΓ ῬΓΟΡΟΏΘΙΘ ἰῃ ΟὐὙτοὸ 
ΧΟΠΟΡΠΟΙ νοΪτῖ58θ νΠογοίασ, ροίογαΐ 
886. 660 ἰαηΐα τη] ΔΥΌ ΟἸΓα 1Πη- 
Ρϑγαΐογθ ᾿πάϊσπα, σου τ] ΠΟΙ νἹ ΟΤΊ. 
Οὐοηῖγα ὟΝ εἰβκῖο ῬΙοΓάσαθ Ἰοου]ατία εὲ 
ἴογσθ στἱάϊοϊα ποηπῖ}α νἱο θη ΐτιν, 
ΘΟΙ ΠῚ} Οὐ ΠῚ (ὑὐντβ ἃς Παρθη ἀδπ 
ΡῬγθοιριαῖ. 50ΗΝ, 

ἤρτηται] ΗΙΡΡαγοῆ. 8.2 Χρὴ δὲ, 
ἐπείπερ χαλινοὶ καὶ ἐφίππια εξ ἱμάντων 
ἠρτημένα ἐστὶ, “μήποτε τὸν ἵππαρχον 
τούτων ἔρημον εἶναι. 

περίζυγα] περιττὰ 5ΘΏ511Π) ῬΟΒίΠΠ]ΑΓΘ 
νἹαΙῦ Ζοιμη 8 ; απὸ πούϊο ἴῃ γοοάθ]0 
περίζυγος «αοιποᾶο ἴΠ6586 ρΡοββιῦ, οχ- 
ΘΠ10}18 νοσα Ὀ]ΟΤΠ περίεργος, περι- 
λαλεῖν ΔΡΡΟΒΙΓ8Β ἀοσοοῦθ σομαίτι5. δϑί 
ΝΥ δἰβί8. Ἠθβύοῆϊο περίζυξ οεὺ ὁμό- 
ᾧυγος εἷ σύζυγος : 4110] γοσα θυ] τὴ ΠΟῚ 
οχϑίαί, ασϊάθαι μόδα, ααοα Ἰοοιιβ 
Αὐβίοί 8 ΡΟΣ. 2, 3, 6, σοη γι 
ἴλο1]6, ΠῚ παράζυγας νοοαΐ, αἱ ἴη 
ΤΟΡΆΡΙΠΙοα Ρ] ἢ 8 ἀοβηΐξαπι εἰνίατη 
ὨΠΙΠΠΘΙΛΠ, Πα] τι8. ϑιι0 ῬΟΒΒΘΒΒΊΟΤΙΘΒ 

ἦλτα δββιρμαΐεο δηΐ, οχοθάπηΐ, περι- 
γενόμενοι, 418} νΟΓΘΘΙὴ δηΐ8 ΑἸ αηίαπη 
101 Ῥουϊοηῖιβ σοι ραγαν ἴῃ Απποί. δᾶ 
ΥΘΥΒΙΟΏΘΙ ἢ. 542, 66. 4511. ΔΠΠῚ 
1544, πὶ νου νἱας νοσαθ}} 86η- 
50) ; ἰθηΐαν}ῦ ἰάθη ἰάθιῃ αποᾶ 6[]- 
ἔληΐτιδ, περίζυγας βογθοη5. 5ΟΗΝ. 
ΘΟ τηὰ]6 Παράζυγας. Νόοη οχρ]ϊοαῦ 
ϑυ]ἋὯα5. ιοϊσπαγ τπῦ περίπλεα 8. 32. 

238. ὁ ἀκονῶν ἐκεῖνος) Ν. δᾶ ύ, 1, 
" 
κὸρίαἰεαὶ Εββθ υἱάθίαῦ ῬΙῸ ὑπέρ- 

πλεα, Ἰάθιηπτιθ ιοά περιττά. ΒΟῊΝ. 
Πδοῦθιβ απίθπι περίπλεω. 

ἀπαγορεύοντα] διηΐ 8, ας ΙΪῃ 1080 

πδὰ ραυ]αύτα ἀοῆοαηί. ΒΟῊΝ, 
44. ὄργανα] ϑΙἸΠΏΠ1α ἀ(6 1 ΔΘ ἀφο ΟΠ 8 

Κ6ΙΡ. [μἈς. 11, 2. 
ὀλίγοι τινὲς οἵ οὐχ ἱκανοὶ] Ηοο αἰοϊξ, 

Ό ΘΙ Ὶ5. Θϊα τη αὶ ΠΟ 810 δχθγοϊζαίϑ 
ἸΠΒ ΓΤ 6 Π018 ἰηδίσιιοί τη ΒΆΡΟΙσ ἀ6- 
[βοΐα ἴῃ (Ἰθ τη ΡΟ586. 

τὸν] τὸ 8] νΘΓΙΙΠῚ, τ νι ἀοίαν, ἀιοῖςαν 
αὖ τὰ σκευοφόρα, 
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εἰς, τροφὴν δέοντα οἱ ἡγεμόνες τῶν ὁπλοφόρων ἐξετάζετε 
τοὺς ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς" οὐ γὰρ δεῖ παριέναι ὅτου ἄν τις τού- 
των δέηται ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς ἐσόμεθα. ἃ δὲ κατὰ 
τὰ ὑποζύγια κελεύω ἔχειν, ὑμεῖς οἱ τῶν σκευοφόρων ἄρ- 
χοντες ἐξετάζετε, καὶ τὸν μὴ ἔχοντα κατασκευάζεσθαι 

26 ἀναγκάζξτε. ὑμεῖς δ᾽ αὖ οἱ τῶν ὁδοποιῶν ἄρχοντες ἔχετε 
μὲν ἀπογεγραμμένους παρ' ἐμοῦ τοὺς ἀποδεδοκιμασμένους 
καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν καὶ 
τοὺς ἐκ τῶν σφενδονητῶν τούτων δὲ χρὴ τοὺς μὲν ἀπὸ 
τῶν ἀκοντιστῶν πέλεκυν ἔχοντας ξυλοκόπον ἀναγκαζειν 
στρατεύεσθαι, τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν τοξοτῶν σμινύην, τοὺς δ᾽ 
ἀπὸ τῶν σφενδονητῶν ἄμην: τούτους δ᾽ ἔχοντας ταῦτα 
πρὸ τῶν ἁμαξῶν κατ᾽ ἴλας πορεύεσθαι, ὅπως ἤν τι δέῃ 
ὁδοποιίας, εὐθὺς ἐνεργοὶ ἦτε, καὶ ἐγὼ ἢν τι δέωμαι, ὅπως 

37 εἰδῶ ὅθεν δεῖ λαβόντα τούτοις χρῆσθαι. ἄξω δὲ καὶ τοὺς 
ἐν τῇ στρατιωτικῇ ἡλικίᾳ σὺν τοῖς ὀργάνοις χαλκέας τε 
καὶ τέκτονας καὶ σκυτοτόμους, ὅπως ἂν τι δέῃ καὶ τοιού- 
των τεχνῶν ἐν τῇ στρατιᾷ, μηδὲν ἐλλείπηται. οὗτοι δὲ 

ὑφ᾽] ἐφ᾽ Α. ἡμῖν α. οὐ] εἰ Α.6. ρτ. 
Ὁ. ρν. ἐνδέηται γὰρ οἴη. Α.6. 5. ν.Υ΄. 
46. ὁδοποιῶν) ὁδῶν 1), ΟΟΥΤ᾽. Τηρ΄. δαὰ. ΤΩ. 
ξοτῶν 0. ἐκ] ἀπὸ Ὁ. 
χρὴ οἵη. ἃ.(. τηρ΄ τ. 

παρεῖναι Ἀ. οἱ, αὖ ν]ἀοίαγ, 
ἃ δὲ κατὰ] ὅσα δὲ καὶ 10. 

καὶ τοὺς ἐκ τῶν τοξοτῶν] καὶ το- 
ἀπὸ τῶν] ἀπὸ Α.6. ργτ. δὲ] οὖν τηρ΄. τ. α. 

ξυλοτόμον Α. ξυτόμον εἴ λο 5. ν. τ. α. πέλεκυς ξυλο- 
κόπος ῬΟΙ]ῸΧ 7, 112. δ᾽ ἀπὸ τῶν τ. Θίθρῃδητιϑ. δὲ τῶν τ. Α.(. δ᾽ ἐκ τῶν 
τ. Ὁ. τῶν σφ.] σφ. Δ.Μ. ἅμην Ὦ. ἀμαξῶν Α.α. ἴλλας Α.α. 
ἐνεργοίητε 1. δεῖ] δὴ Ὁ). ργ. 7. τε καὶ] καὶ 10. ἄν τι δέῃ] 
ὁπόσα ἂν δέηται Ὠ). ἐλλείπηται (ὐαδία!ιο. ἐλλίπηται Δ... λίπηται Ὦ. 

35. δέοντα] ΝΝϑοθββατῖα δὰ ν]οὕθτῃ : 
ΒΘαΘΙ δα ΘΗ ὅσα δὲ κελεύω ἔχειν. 
5ΟΗΝ, 

46. ἀποδεδοκιμασμένους] ΠΟΙΘΟ ἴῃ 

τῶν ἄλλων οὐσίας ἐλλειπόμενόν ἐστι 
τὸ μὴ ὄν. αὰῷ ΗϑοΙπαογῆτϊι8 νϑυὶ : 
γι ζζλιι5 σοέογογιηι οὐσίαν ποῆ, αἀϑϑθοηπ- 
ἔμ». ἘἘΊΟΙΉτι8 

πος γῦρο ; πᾶπὶ γϑ]ϊάοβ οἱ]σὶ ἄβθθυβ 
οἵ δἰβοίοβ [ῖβδθ ΔΡρατγοῦ. Αα πη ατα 
ΨΘΙῸ ΠΉΪΠ1ι5 ΟΠ ΘῸ5. ογθᾶθτο οροτίοί 
6085, 4] ἀποδεδοκιμασμένοι νοσδη- 
ἴᾳγ. ΑἹ ἴογΐίαββθ ῬυθοροϑιΟ 8]16η8 
εϑῦ οθηβθηᾶα" [ηΐτᾶ 5. 27, δϑί οὗτοι 
ὁπλοφόρουσ τάξεως ἀπολελύσονται. 
5ΟΗΝ. Τία ἢἰς ἀποδεδοκιμασμένοι. 

47. ἐλλείπηται] 1)ο ῥγϑοίου πῆς 
Ἰοοὶ βιιπῦ Χοπορμομἑ5, Ὁ] νϑυθυπὰ 
ἴοο ἔοτηα πᾶς ἀϑαγραΐπτη ἸθοὶταΓ. 
Οὐοπηπηεηΐ. 2,06,5: Φιλόνεικος πρὸς τὸ 
μὴ εἰχείπεσθαι εὖ ποιῶν τοὺς εὐεργε- 
τοῦντας ; 566 10] οδὲ ΡΙῸ ἀπολείπεσθαι. 
[τὰ ΡΙαίο δορῃϊβίο Ρ. 258 Β : Οὐδενὸς 

: Ἡδηοηιΐηιι5 φιαηιν οοΐο-- 
γογιην χιϊαφιαηι οϑϑοηΐίαηι ἠαδοέ. ΑἹἸ- 
ΒΓ, εβί; ὃς Ἰύψαϊί. 3, ὃ: Πολλοὶ γὰρ --- 
διὰ τὸ ἄπειροι εἶναι τούτων ἐλλείπον- 
ται. Ῥτϑθοθϑϑιῦ δαΐοπι τὸν “μὴ καλῶς 
πάνυ ταῦτα ποιοῦντα, Ἰάδτη 5]9Ὶ ΪΠΟΔΠΒ, 
αὐοα Ὠἰο ἐλλείπεσθαι. Ναιη τούτων 
Ροΐοδὺ οὔϊδπὶ δὰ νοσαθυ]τη ἄπειροι 
ΤΟΙοΥΤΊ. θα πιο ΠΟΥ ΠῚ ἸΟΟΟΙΠῚ 
Β1Π}1}}18 δϑύ ποβίσο, ἈὈῚ αἰδθ556 βισηϊῆοαῖς 
νογθυτη ἐλλείπεσθαι, αΠποα ρΡοίπ8 6Χ 
πὶ ΧΟΠορΡΠοηΐθο ἐλλείπειν αἸσΘ Ππάτιτη 
εταῖύ. ΒΟΉΝ, δυϊουβ Ῥαββιῖνὶ δχ- 
ΘΙΏΡ]α ὩΟΠΠ.Π}]ὰ ν. ἴῃ ἼΠπ65. ϑίβρῃ. 
Ρ- 705 
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ὁπλοφόρου μὲν τάξεως ἀπολελύσονται, ἃ δὲ ἐπίστανται, 
τῷ βουλομένῳ μισθοῦ ὑπηρετοῦντες ἐν τῷ τεταγμένῳ 

,8έσονται. ἢν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται ἕπεσθαι πωλεῖν 
τι βουλόμενος, τῶν μὲν προειρημένων ἡμερῶν τἀπιτήδεια 
ἔχειν ἦν τι πωλῶν ἁλίσκηται, πάντων στερήσεται᾽ ἐπειδὰν 
δ᾽ αὗται παρέλθωσιν αἱ ἡμέραι; πωλήσει ὅπως ἂν βούλη- 
ται. ὅστις δ᾽ ἂν τῶν ἐμπόρων πλείστην ἀγορὰν παρέχων 
φαίνηται, οὗτος καὶ παρὰ τῶν συμμάχων καὶ παρ᾽ ἐμοῦ 

30 δώρων καὶ τιμῆς τεύξεται. εἰ δέ τις χρημάτων προσδεῖσθαι 
νομίζει εἰς ἐμπολὴν, γνωστῆρας ἐμοὶ προσαγαγὼν καὶ ἐγ- 
γυητὰς ἦ μὴν πορεύεσθαι σὺν τῇ στρατιᾷ, λαμβανέτω ὧν 
ἡμεῖς ἔχομεν. ἐγὼ μὲν δὴ ταῦτα προαγορεύω" εἰ δέ τίς τι 

40 καὶ ἄλλο δέον ἐνορᾷ, πρὸς ἐμὲ σημαινέτω. καὶ ὑμεῖς μὲν 
ἀπιόντες συσκευάζεσθε, ἐγὼ δὲ θύσομαι ἐπὶ τῇ ὁρμῇ" ὅταν 
δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς ἐχῃ; σημανοῦμεν. παρεῖναι δὲ χρὴ 
ἅπαντας τὰ “προειρημένα ἔχοντας εἰς τὴν τεταγμένην χώραν 

41 πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἑαυτῶν. ὑμεῖς δὲ οἱ ἡγεμόνες τὴν ἑαυ- 
τοῦ ἕκαστος τάξιν εὐτρεπισάμενος πρὺς ἐμὲ πάντες συμ- 
βάλλετε, ἵνα τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι χώρας καταμάθητε. 

ἀπολελαύσονται ἃ. ἀπολύσονται (ἃ. ΟΟΥΓ. 48. [ἌΡ] τὰ ἐπιτήδεια. 
ἦν τι (ὑΔΠΊΘΓΆΤΙ8. ΤΑΡυῚὶ ἣν δέ τι. τι] τις α. τις Εἰ. δ᾽ οἵὰ. Δ.α. 

Τι Τ᾿ 

ὅπως] δ᾽ ὅπως ΑΔ. ξυμμάχων α. καὶ τιμῆς οτη. Ὦ. 30. προσά- 
γων 1). ἐγγύους Ὁ). σὺν] ἐν Μ. στρατείᾳ ΔΑ. προσαγορεύω 

᾿ΑΠίας Ῥσ. ὁρᾷ Ὦ. 40. θύωμαι Ὦ. 41τ. συμβαλεῖται 1). συμ- 
βαλεῖτε ἃ. Β: ν.Τ. καταλάβητε (α. 8.ν.1. 

Ὅτι ἐξήκοι αὐτῷ ὁ χρόνος ὃς εἰρημένος 
ἦν παραμένειν. 

380. εἰς ἐμπολὴν ] [)6 σοοτηθ6 η6ο αϊοίιτη 
ποίαῦ ΡΟΙ]Χ 23, 127: Ξ. δὲ καὶ τὴν ἐμ- 
πολὴν ἐπὶ τοῦ ἀγοράζειν ἔταξεν. 

γνωστῆρας] Ν᾽ α]ροΟ 51|ὰ εοἰαΐθ γνω- 
στὰς ἋἸο] τλοηρὲ ΜΒ. ττ6. Οὐοηξ. 
Ηοπηβϑῦ. δα ῬοΟ]]ΟΙΒ 9,151. ϑαηΐ ααἱ 

ἐν τῷ τεταγμένῳ] ἴπ οετίο οὐ ἢΪ8 
εοπδζαίο Ἰοοο, αὖ τοοίς Βυοάξιϑ. 

5ΟΗΝ, [Ιηβογ. Αὔῖοα ἀρὰ Βοροκῇ. 
Εἴοοη. Αἰμθη. νοὶ]. 2, Ρ. 749, 46 εα. 
ἈΠ: Φυλάττοντες τὴν σφετέραν αὐτῶν 
ἐν τῷ τεταγμένῳ ὄντων. ΑΥὙΙΒΌα, νΟ].1. 
Ρ. 525: Εἴπερ οἱ πολλοὶ παρέξουσιν 
ἑαυτοὺς ἐν τῷ τεταγμένῳ, δεῖ τοὺς ἧἡ- 
γουμένους αὐτοῦ τούτου πρῶτον αὐτοὺς 

ἡγεῖσθαι. 
48. πωλεῖν τι βουλόμενος] Ητος 1η- 

δρίαχσα ρ]οββαίοσθιη διριπηΐ, αἰ 6Χ 
γοΓὰ βουιρίττα νἱ10 Ερταποταπι οὐΐα 
ϑιιηῖ. 5ΟΗΝ, 

τῶν προειρημένων ἡμερῶν τἀπιτή- 
δεια ἔχειν] 1, 6. ὧν νο] εἰς ἃς προείρηται 

τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. Ηϊ8ι. ΟτΥ.7.1, 28: 

Τναἰϊημο οορσῃϊΐοτοβ ἀἸοαῃΐαγ ἀραᾶ ΟἸςο- 
ΤΟΠ6ΠῚ, 46 ααϊθιι5 ΟἸανὶ8 ΟἹοογοπίδηα 
ΕΡΏΘΒΌΙ ροΐοτις. οοιηραγαῦ. 50ΟΓΝ, 
ὲ ἴοσωα ν. δὰ ΗἩ, ΟΥ, 4. δ᾽ σ0. 
ΤΠ η} πορεύεσθαι ϑΐορἢ.. τιὖ Βο]οηΐ ἴῃ 
[4110 115 ΠΡ ΎῚ [Δ]16Γ6.ὕ 

40. ἑαυτῶν] τοὺς ἑαυτῶν αι ἑαυτῶν 
ἡγεμόνας ΘΧΒΡΘΟΐ68. 
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ΚΕΦ. 1. 
᾽ ᾿ς Ν᾿ κ᾿ « Χ “ ε Ν 

Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ μὲν συνεσκευάζοντο, ὁ δὲ 
“- Ἕ ἃ Ν ἃ Ἔν Φ “ Χ ΄σ 

Κῦρος ἐθύετο. ἐπεὶ δὲ καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ὡρμᾶτο σὺν τῷ 
στρατεύματι' καὶ τῇ “μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐξεστρατοπεδεύ- 
σατο ὡς δυνατὸν ἐ ἐγγύτατα, ὅπως εἴ τίς τι ἐπιλελησμένος 
εἴη, μετέλθοι, καὶ εἴ τίς τι ἐνδεόμενος γνοίη, τοῦτο ἐπιπα- 

χρασκευάσαιτο. Κυαξάρης μὲν οὖν τῶν Μήδων ἔχων τὸ 
, [4 7 « δ Ν " 7 " ν" 

τρίτον μέρος κατέμενεν, ὡς μηδὲ τὰ οἴκοι ἔρημα εἴη. ὃ δὲ 
ἴω 4 ,7ὔ ’ Ἧ Με Ἁ 

Κῦρος ἐπορεύετο ὡς ἐδύνατο τάχιστα, τοὺς ἱππέας μὲν 
Ψ ΄ Ν Ἂς 7 Ν. ων . 

πρώτους ἔχων, καὶ πρὸ τούτων διερευνητας καὶ σκοποὺς 
Σ ὯΝ 3 9 ἅς Ἁ , 5 ᾽ὔ Ν Ν 

ἀεὶ ἀναβιβάζων ἐπὶ τὰ πρόσθεν εὐσκοπώτατα: μετὰ δὲ 
’ 53 Νι ᾿ Ὡῃ Ἁ Ν " Ἁ 

τούτους ἦγε τὰ σκευοφόρα, ὅπου μεν πεδινὸν εἴη, πολλοὺς 
Ἃ 2 σι ΄ι ΄ 7 

ὁρμαθοὺς ποιούμενος τῶν ἁμαξῶν καὶ τῶν σκευοφόρων᾽ 
57 Ἁ ς ᾿, ᾽ 7] 53) “ ᾽ 

ὄπισθεν δὲ ἡ φάλαγξ ἐφεπομένη, εἴ τι τῶν σκευοφόρων 
ζΖζ Ἄ σι. Ἶ, 2 

ὑπολείποιτο, οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόντων ἐπεμέ- 
ε Ἃ , ἕ “ Ἁ ἴ 

ϑλοντο ὡς μὴ κωλύοιντο πορεύεσθαι. ὅπου δὲ στενωτέρα [2] 
5, δὸς ἀνκ ᾿ Ἁ)ὦ ' ᾿Ν , 2 Ν 

εἴη ἢ δος, διὰ μέσου ποιούμενοι τὰ σκευοφόρα ἔνθεν καὶ 
27 3 ᾿ ς « 7 Ἀ δ᾽ 5 7 ς 

ἔνθεν ἐπορεύοντο οἱ ὁπλοφόροι καὶ εἴ τι ἐμποδίζοι, οἱ 
Ἁ “ Ψ “- - ,ὔ 

κατὰ ταῦτα γιγνόμενοι τῶν στρατιωτῶν ἐπεμέλοντο. ἐπο- 

1. ὁ δὲ κῦρος] ὁ δ᾽ Ὁ. ἐστρατοπεδεύσατο Ὦ. ἐδύνατο Ὁ. τοῦτο] 
τοῦτο καὶ 1). 2. κατέμεινεν 0. ἠδύνατο Δ.α. ἐπορεύετο Ῥοϑβί 
ες ᾿ ΄-“ 

ἠδύνατο α. αἰεὶ Α.}.α. πεδίον Ὁ. ὁρμάθους Ἀ.6. ργ. ἀμαξῶν 
Α.α. 
τ ΤηοΟΧ προστυχ. 

φάλαξ 1). ΠΟΥΥ. 8. ν. ΓΤ.» ὄπισθεν---σκευοφόρων οτῃ. Δ... τηρ΄. Γ΄ 
ἐπιμέλοντο Α. ὑπολείποιτο!] εἴ τῳ ὑπολείποιτο Α. σα. ῬΓ. 

κωλύοιεν 1)... 5. ν.γΥ. ἐπεμέλλοντο Ε. 
4.0)... ἡ οἵη. Ὦ. 

1. τι ἐνδεόμενος! ϑιυιβροοίτιῃ τὶ 
εϑύ τὶ ἐνδεόμενος ΡὑΤῸ τινὸς ἐνδεόμενος. 
Ν τ οἱ 6, 2. 35 αἰχὶ ὅπου ἄν τις ἐν- 
δέηται τούτων᾽ ἴΐβὰι ΘὨ1ΠῚ ἴῃ ααϊιιΒἄδιη 
ἸΙΌΓΤΙΒ Βου]ρίαση, οϑῦ, ΠΟῚ δέηται" οὗ 88- 
ααϊάαν, ἡμεῖς γὰρ τούτων ἐνδεεῖς ἐσό- 
μεθα. ὅϊὸ εὖ 4, 19. εἰ δέ τινος ἔτι ἐν- 
δεῖσθαι δοκεῖτε. ἴΠ0 διΐοτη ΠΟ τηθη- 
ἄοβθ Ἰδριαν τι ἐνδεόμενος ΡΙῸ τινὸς 
ἐνδεόμενος, 5165 οὖ 1116 ρογρθϑιη ΕἾΟΥ. 
οδαἸο παρϑῖ τι ἐνδεῖσθαι εἴ 1θ]άθιη 
οὐδὲν ἀπορήσομεν ΡΓῸ τινὸς ἐνδεῖσθαι 
εὖ οὐδενὸς ἀπορήσομεν, αὖ ἴῃ ΑἸάϊπᾶ 
αὔοααο δαϊοπο ἰοοιῖαν. ΘΤΕΡΗ. 

2. πρόσθεν] ΜΝοσδθυαπι οαμ θη 
ΠΟῚ ἀοβιἀθγαρθαιη. 5ΟΗΝ, 

ἐμποδίζοι, οἱ] ἐμποδίζοιτο Ὁ. 
8. ὅποι Α. α. 

’ 

στενόοτέερα 

αὖ γιγν. 10. 

μετὰ δὲ τούτους ἦγε] Οοηΐ. 46 πος 
1{1ποῖρ ϑοτιρυῦ. τοὶ τη] ῦ. 6α, 'Τατῖςο. 
νΟΙΪ. 2:.Ὁ. Ζ85: 

ὄπισθεν---ἐφεπομένη ὥθααὶ ἀοθοθαὺ 
ἐπεμέλετο, ὡς μὴ, Χοποόρμοι [τα Θ αι 
τη] οἱ προστυγχάνοντες τῶν ἀρχόν- 
των ἐπεμέλοντο. 5ΟΗΝ. ΝΥ. ρ, 4, 

834: 
4. στενωτέρα] ΤῺ [ὈΥΓΪΒ ΡΘΓ ο εἴ ὦ 

1ἴὰ ᾿πατιηῦ ΠΥ ΑΓ αὖ άπ ΠΠΌΤῚ αὶ 
Ὦϊς ο, ἰῇ ὦ σοηβθηϊδηΐ 2, 4, 3. δθα 
ΤΘΟΘΏ ΠΟΥ 15. ΤΟΙ Πα τι 188 ΓΟΥ Πγ88 11{86 
γἹΌΟΒ86, αιὰ8 ΤΘΟΘ ἢ ΙΒΒΊΤΗΙ Ὁ] ΘΥ18. 46- 
Ρταναιτιηΐ ἴῃ στεινότερος νΕ] στεινότα- 
τος, αὖ ἀρὰ Ῥῃούμπιη Β1Π}]. Ρ. 30, τό 
οα. ΒΕΚΚ. 
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»ἷ ἘΣ Ὁ ᾿ Ἂ ε »" 3. ΝΕ ΄- » Ἀ 

ρεύοντο δὲ ὡς τὰ πολλὰ αἱ τάξεις παρ᾽ ἑαυταῖς ἔχουσαι τὰ 
, 3 ’ὔ Ν ων -“ , Ἁ 

σκευοφόρα ἐπετέτακτο γὰρ πᾶσι τοῖς σκευοφόροις κατα 
Ἂ φ χα. ᾿ ,ὔὕ ' » “ 3 

τὴν ἑαυτοῦ ἐκαστον τάξιν ἰέναι, εἰ “μὴ τι ἀναγκαῖον ἀποκω- 
ἀλύοι. καὶ σημεῖον δὲ ἔχων ὃ τοῦ ταξιάρχου σκευοφόρος 

3 

ό 

7 

ἡγεῖτο γνωστὸν τοῖς τῆς ἑαυτοῦ τάξεως" ὥστ᾽ ἀθρόοι ἐπο- 
ρεύοντο, ἐπεμέλοντό τε ἰσχυρῶς ἕκαστος τῶν ἑαυτοῦ ὡς 
μὴ ὑπολείποιντο. καὶ οὕτω ποιούντων οὔτε ζητεῖν ἔδει 
ἀλλήλους ἅμα τε παρόντα ἅπαντα καὶ σαώτερα ἦν καὶ 

θᾶττον τὰ δέοντα εἶχον οἱ στρατιῶται. 
Ὥς δὲ οἱ προϊόντες σκοποὶ ἔδοξαν ἐν τῷ πεδίῳ ὁρᾶν [3] 

ἀνθρώπους λαμβάνοντας καὶ χιλὸν καὶ ξύλα, καὶ ὑποζύγια 
δὲ ἑώρων ἕτερα τοιαῦτα ἄγοντα, τὰ δὲ καὶ νεμόμενα, καὶ 
τὰ πρόσω αὖ ἐφορῶντες ἐδόκουν καταμανθάνειν μετεωριζό- 
μενον καπνὸν ἢ κονιορτὸν, ἐκ τούτων πάντων σχεδὸν ἐγί- 
γνωσκον ὅτι εἴη που πλησίον τὸ στράτευμα τῶν πολεμίων. 
εὐθὺς οὖν πέμπει τινὰ ὁ σκόπαρχος ἀγγελοῦντα ταῦτα τῷ 
Κύρῳ. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε μένοντας 
ἐπὶ ταύταις ταῖς σκοπαῖς ὅ τι ἂν ἀεὶ καινὸν ὁρῶσιν ἐξαγ- 
γέλλειν" τάξιν δ᾽ ἔπεμψεν ἱππέων εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ἐκέ- 
λευσε πειραθῆναι συλλαβεῖν τινας τῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἀν- 
θρώπων, ὅπως σαφέστερον μάθοιεν τὸ ὄν. οἱ μὲν δὴ 
ταχθέντες τοῦτο ἔπραττον. αὐτὸς δὲ τὸ ἄλλο στράτευμα 

5» ’, Α 

ἐπετέτακτο γὰρ οτῇ. 1). ἑαυτῶν ἑκάστου Ἀ. οἷ αὶ ἕκαστον 5... α΄. ἑαυ- 
τοῦ ἑκάστου 1}. ἀποκωλύσειεν 1). 4. ὁ Ροβύ ταξιάρχου Ὁ). ἑαυ- 
τοῦ] Ἔντων Α.α. ὥστε ἁθρόοι τε Ὦ). Γ[ΔΌΤῚ ἐπεμελοῦντο. ἕκαστοι 
ἈΠ1),ΟὕὕὌὕΣ ὑπολείποιντο «ππί]πᾶ. ὑπολίποιντο Α.1).(, σωότερα 1). 
5. ὡς δὲ οἱ ἘΝ ποιόν τεεΊ οἱ δ᾽ οὖν ἀ ουτιράεια 1). τὰ δὲ] τά τε Α.Ο. ἀφο- 
ρῶντες Ὁ. καπνὸν] ἢ καπνὸν 1).(. 5. ν.Υ. ἁπάντων Ὁ. σχεδὸν οἵα: ἢ. 
που οτη. ἢ). 6. τινα ὁ ἐὐνθδν ἔχεν (σκόπαρχος Ἐ'.) Α.α. ὁ σκοπάρχης 
τινὰ 10). αἰεὶ 10). ἐξαγγέλειν 1). 

5. ἕγερα τοιαῦτα] (ὑΔΙΠΘΓΔΤΙ 5 1ηΐ6Γ- 
Ῥγοίαϊαγ: υἱαοραγηίμ" υἱάογο αἰΐηιιο8 
αγγὶριοηέος ραῤιζιην οὐ ἰἰσηα, ΘΟΥΉη6- 
ὑαπίφιιο 7μηθηία οἱ χιῶ ἐἰΐα αμοογοηΐ 

0» 11, ὉΌῚ καὶ κωμάρχης δαάαϊδαμη ἰπ 
ἀθύθτιοσῖθιιθ, ταὖ ἴῃ οἸπηϊθιιβ ὦ; τόδ, 
τριττυάρχης ΠΟΙ σοτηροβιία οὐτῆ τρι, 
ααϊθιβο πη Π1Π}1] σοτατητηθ Ὠαθοΐ, ασποά 

οὐ γι ραβοογθηΐγ. ΔΡροσία 1ὈΤῚὶ 58] 
ΒΟΓΙΡ ΠΥΑΠῚ ΘΧΡΙΘΒΒΙ, 864 ἕτερα ταῦτα 
γα 61415586 νἹάθίιν, ΒΟΉΝ, 

6.. σκόπαρχος] [ΠἸαΐπτα ἴῃ ΠΙὈΌΤΟΒ 
ΡΙογοβῆιθ σκοπάρχης 5ιιβρθοούαμηῃ ἴδοι 
σαϊοααμ ᾿} 15 Π10 6] [ΟΥΑΙ ΠῚ ΒΊΙρΡ6Υ- 
οϑῦ δριιά Χϑπορμοηΐοπι, νοΐ κωμάρ- 
χης; ατιὸ ἔοσππὰ βιι]αΐα ἀραὶ ΡΟ] θα 

τριττύαρχος ΒοΙΙρύαΓιι5 Πιϊββοῦ ΡΟ] τχ, 
αὖ 8, τοῦ, πΠ6 ἀἴοαπ 46 ἐνωμοτάρχης 
ἁαΐ 4}118, ααδθ ρ588 ΠΡΤΌΤιιτη ναγϊθίαΐϊοϑ 
οϑίοη αι Π1Π]}115. 6556 Παρ]. 

ἀκούσας ταῦτα] ΝΟὴ ΙἸΠίγθα 65 
Αρα ΧΟΠοΟΡΒοηΐθπΊ τηο]θϑίθ σϑρϑίῖ- 
(ἢ ταῦτα, σιιο ἴῃ (ἀ]1 1185 τηοᾶο 
«αἀάιτιηῦ τποάο οταϊ{τιηΐ τη Θ] 1 ΟΥ65. 

[4] 
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αὐτοῦ κατεχώριζεν, ὅπως παρασκευάσαιντο ὅσα ᾧετο 
χρῆναι πρὶν πάνυ ὁμοῦ εἶναι. καὶ πρῶτον μὲν ἀριστᾶν 
παρηγγύησεν, ἔπειτα δὲ μένοντας ἐν ταῖς τάξεσι τὸ πα- 

8 ραγγελλόμενον προνοεῖν" ἐπεὶ δὲ ἠρίστησαν, συνεκάλεσε 
καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν καὶ ἁρμάτων ἡγεμόνας. καὶ τῶν μη- 
χανῶν δὲ καὶ τῶν ̓ σκευοφόρων τοὺς ἄρχοντας καὶ τῶν ἀρ- 

9 μαμαξῶν' καὶ οὗτοι μὲν συνῇσαν. οἱ δὲ καταδραμόντες 
εἰς τὸ πεδίον συλλαβόντες ἀνθρώπους ἤγαγον" οἱ δὲ συλ- 

ληφθέντες ἀνερωτώμενοι ὑπὸ τοῦ ἱζύρου ἔλεγον ὅτι ἀπὸ 
τοῦ στρατοπέδου εἶεν, προεληλυθότες ἐπὶ χιλὸν, οἱ δ᾽ ἐπὶ 
ξύλα, παρελθόντες τὰς προφυλακάς: διὰ γὰρ τὸ πλῆθος 

το τοῦ “στρατοῦ σπάνιᾳ πάντ᾽ εἶναι. καὶ ὁ Κῦρος ταῦτα [5] 
ἀκούσας, Πόσον δὲ, ἔφη, ἄπεστιν ἐνθένδε τὸ στράτευμα : 
οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι ὡς δύο παρασάγγας. ἐπὶ τούτοις ἤρετο ὁ 
Κῦρος, Ἡμῶν δ᾽, ἔφη, λόγος τις ἣν παρ᾽ αὐτοῖς ; Ναὶ μὰ 
Δί, ἔφασαν, καὶ πολύς γε ὡς ἐγγὺς ἤδη εἴητε προσιόντες. 
Τί οὖν ; ἔφη ὁ Κῦρος, ῇ καὶ ἔχαιρον ἀκούοντες ἰόντας : 
τοῦτο δὲ ἐπήρετο τῶν παρόντων ἕνεκα. Οὐ μὰ Δῇ; 
εἶπον ἐκεῖνοι, οὐ μὲν δὴ ἔχαιρον, ἀλλὰ καὶ μάλα ΤΣ 

ὥντο. Νῦν δ᾽, ἔφη ὁ ἴζῦρος, τί ποιοῦσιν ; ̓Ἐἰκτάττον- 
ται, ἔφασαν" καὶ ἐχθὲς δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ 

1 »- 

7. παρεσκευάσαντο 1). παριστᾶν α. ργ. παρεγγύησεν σ. προσ- 
νοεῖν Α.α. 8. ἠρίστησαν] ἰ ἴῃ μι. α. τοὺς ἡγεμόνας :. ΓλΡ τὶ 
συνήεσαν. 9. ληφθέντες 1). προεληλύθοιεν δ᾽ ἐπὶ Ὦ. παρελθόν- 

1Ο. ὅτι οἵὰ. Ὁ. τες] προελθόντες Α. “μὰ Ε΄. ΟΟΓΓ, Β. Υ. Υ- 
προσάγγας 1). ΖοΠΑΓαΒ ἢ. 150 Ὁ. οἱ δὲ ὡς δύο π. εἶπον ϑδιιϊάαβ ν. Παρασ. 

ΡΓ. τούτοις] τούτων Ὁ. λόγοις Ἂς ἔφησαν Δ.Ε. ΟΘΟΥΥ. 5. ὙΟΥ. ἤδη 
α. τῆρὶ, Ὑ, εἴητε ἨεΙπἀογῆμ8. ἦτε Α.}).(. Ζοπατῖδβ. ἢ καὶ οτα. Ὁ. 
ἰόντας οτα. Ὦ. τοῦτο δὲ] ὁ δὲ τοῦτ᾽ Ὁ. δὴ] δή γε Α. δὴ καὶ α. ἀλλὰ 
ομ. Ὁ. χθὲς σ. 

ἡ: πὸ ΡΠ λίμενον προνοεῖν] 16 
4.1,6. ΞΟῊΉΝ 

0. οἱ δ᾽] Υ. δα Ρ, δ. ΌΗΝ. 
10. οὐ μὲν δὴ γΥ (ὐοηξ. 1, ὅ, 9; 2. 

Ὁ, ΣΡ πο δ», Τὸ, Ηοτάτα: Ἰρεοτώτα 
Αἰύου πο Ρ]ΔΠ6 51Π11}185 θϑῦ ; Οὐ μὲν δὴ, 
ἀλλὰ τοῦτό γε ψευδόμενος ἑάλωκα. 
πὶ οοα, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ψευδόμενος. 
οην. 4, 52: Μὰ τὸν Δί᾽, ἔφη, οὐ μὲν 
δή" ἀλλὰ καὶ δέδοικα. ϑεα (οοη. 18, 
8» Ρίδηθ οβί οὐ μὲν δὴ ἄξιόν γε τὸ 
πρᾶγμα καταγέλωτος. ΘΟῊΝ. 864 δή 
γε ν]68 βυβρθβοίιπη ἀρυὰ ΔΗ ΙΌΪΟΤΘΒ. 

εἴητε) ΤΑΡΤΟΥ ΠῚ βουρίαγα ἦτε (0η- 
δουγαία νἱἀθίαν ἔου τη εἶτε, ατιδ8 ῬΑΓΙΓΟΥ 

δύατιθ εἶμεν ΡΙῸ εἴημεν, εἶεν ῥτῸ εἴησαν, 
ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙ Δ] Π|Βαπθ Αἰ01ο18 σοπ δίδου 
τοάάθπαα, τπὖ αἸσοίΓ δα 7,1, 42. 

11. τρίτην ἡμέραν] Ζοπαῖαβ ἴ6χ. 
Ρ. 1745. 46 ἔουτηι]ἃ ᾿ιδο ὉΘΘῺΒ οἰϊαῦ: 
Χθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν ταὐτὸ τοῦτ᾽ 
ἔπραττον, Οϑίοπαϊΐηιιθ αι 510 6165 
Πθτοσαὰ ΧΘΠΟΡΠΟΙΓ5 ἴῃ ΟΥ̓́ΑΒῚ οἵ 
ΔΡΟΒίσοΡρμΟο. [Υπηα χθὲς ἴῃ οτηηϊ- 
θ08.. οβ.. 7». 5» 43. 60 .Απδῆ., 6; 4, 1τ8. 
οὖ Αὐτῖοα ρϑυ θα ἃ ρνατωτηδίϊοῖβ δα 
Θίθρ. ὙΠ 68. οἰξαῦ!5 : β6α ἐχθὲς ΟΠΠΠΘΒ 
ἰηἴγα 7, 5, 53» δ΄Παὰθ ΑΙ ἸΡΙάθμα 
Π]ΘΙΊΟΤαΙ]. [06 ἴουτηπ]α ν. Αὐσμποι θυ. 
6 πὶ 5, 47: 
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“- Ὑ, ς Ἃ ΄ 2, ε “- ,ὔ 3 

τοῦτο ἔπραττον. ὋὉ δὲ τάττων, ἐφη ὁ Κῦρος, τίς ἐστιν; 
« Αὐπονς γα ΄ “ 3 ΄᾿ Ὁ 

οἱ δὲ ἔφασαν, Αὐτὸς τε Κροῖσος καὶ σὺν αὐτῷ ᾿Βλλὴν τις 
ἀνὴρ, καὶ ἄλλος δέ τις Μῆδος" οὗτος μέντοι ἐλέγετο φυγὰς 
εἶναι παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν. ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ μέ- 
γιστε, λαβεῖν μοι γένοιτο αὐτὸν ὡς ἐγὼ βαύλώβ,Σ 

5 Ζ Ἂ Ἁ 9 ᾽7ὔ ’ ,ὔ 

Ἐκ τούτου τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἀπάγειν ἐκέλευσεν, 
Ν ᾿ 7 « 7 Σ 7 ὔ 3 εἰς δὲ τοὺς παρόντας ὡς λέξων τι ἀνήγετο. ἐν τούτῳ δὲ 

“ “7 3 Ν ἘΝ ΄7 Ψ “ , 

παρὴν ἄλλος αὖ ἀπὸ τοῦ σκοπάρχου, λέγων ὅτι ἱππέων 
Ψ, δε “ ᾽ ς ΄“- Ν 

τάξις μεγάλη ἐν τῷ πεδίῳ προφαίνοιτο" καὶ ἡμεῖς μεν, 
ἐφη, εἰκάζομεν ἐλαύνειν αὐτοὺς βουλομένους ἰδεῖν τόδε τὸ 
στράτευμα. καὶ γὰρ πρὸ τῆς τάξεως ταύτης ἄλλοι ὡς 
τριάκοντα ἱππεῖς συχνὸν προελαύνουσι, καὶ μέντοι, ἔφη, 

᾽ Ἂ « ΄σι ΕΣ , ΄- Ἃ ’ὔ, 

κατ᾽ αὐτοὺς ἡμᾶς, ἴσως βουλόμενοι λαβεῖν, ἢν δύνωνται, 
Χ ΄ ς - Ν Ν ψαν ΄ “- 

τὴν σκοπήν᾽ ἡμεῖς δ᾽ ἐσμὲν μία δεκας οἱ ἐπὶ ταύτης τῆς 
ἴω ΄σ' 3 ὰ σ΄ Ἀ 357 

12 σκοπῆς. καὶ ὁ Κῦρος ἐκέλευσε τῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντων 
’ὔ Ζ ΄ Χ Ἄ Χ 7 ἴω 

ἱππέων ἐλάσαντας ὑπὸ τὴν σκοπὴν ἀδήλους τοῖς πολεμίοις 
“ ᾽ 37) «ε Ἀ [2 ε 7 7 

ἀτρεμίαν ἔχειν. ταν δ᾽, ἐφη: ἡ δεκας ἡ ἡμετέρα λείπῃ 
τὴν σκοπὴν, ἐξαναστάντες ἐπίθεσθε τοῖς ἀναβαίνουσιν ἐπὶ 
τὴν σκοπήν. ὡς δὲ ὑμᾶς μὴ λυπῶσιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης 

΄ » ,ὕ Χ ,7 εν. ΄ Χ Ὰ 

τάξεως, ἀντέζελθε σὺ, ἔφη, ὦ Ὑστάσπα, τὴν χιλιοστὺν 
“- « Ν Ν Ψ “ ἴω 

τῶν ἱππέων λαβὼν καὶ ἐπιφάνηθι ἐναντίος τῇ τῶν πολε- 
᾿ ΄ 7 » φὴ ᾽ ᾿ » ῬΨ ε 

μίων τάξει. διώξει δὲ οὐδαμῇ εἰς ἀφανὲς, ἀλλ᾽ ὅπως αἱ 
Ὁ Ὁ 

12 [6] 

ὁ κῦρος] κῦρος «Ὁ. 12. ἐκέλευσεν ἀπάγειν 1). 
αὐλία, πιρὶτ. ταύτης οτη. 1). ἔφη οἴη. Ὁ). συχνοὶ α. προελαύ- 
νουσι ϑἰαρῃδηιϊιΒ. προσελαύνουσι Α.}).α. κατ᾽] καὶ Α.Ὁ. μία δεκὰς 
ἐπὶ ταύτη τῇ σκοπῇ 10. οἱ] ἡ Αὐ. 18. ἐκέλσε α. ΡΥ. αἰεὶ 1). 
ἐξαναστάντας---σκοπὴν ΟΤ. 1). δὲ οπι. 10. ἀντεξέλθετε ἔφη Ἀ.Ο, σὺ 
οἵη. Μ. χιλιοστὴν .(ὦ. ἀντίος 15. [ΌῸΓ] διώξεις. οὐδαμοῖ Α. μηδαμῇ 10. 

12. ἀνήγετο] Ρ]αΐο ΟἸαγΠη]ά. Ρ-155 
᾿Ενέβλεψέ τε μοι καὶ ἀνήγετο ἁ ὡς ἐρω- 
τήσων. Ευγχ. Ρ. 3202 ἢ): ορῶν αὐτὸν 
ἀναγόμενον ὡς ἀδολεσχήσοντα. ἴκι- 

ΟἸΔη. ΠΧ ΡΝ. ΟΝ ἤρς ᾿Ανηγόμην ὡς ἀρ- 

χαιολογήσων, ἰΔηαδτη 46 πανιρσαπίθ, 
συχνὸν] Απαᾶῦ. 1, ὃ, 1ο: ἽΑρ- 

ματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων. 
5ΟῊΗΝ. ΑἸϊα ν. δὰ "ΓΠ6β. ϑίβρῃ. 

12. διώξεις] ϑΌΡΙΑ 1, 2, 14. 6ϑΐ 
διώξει. ΘΙΓΊΙΠΠΙΓΟΥ 4,1, 10, οὗ 4, 2: 18. 
Ογπορ. 12,4. ΟΗΝ, δεᾶ Απαῦῇ. 1, 
4, 8: ᾿Αλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε 
αὐτοὺς διώξω. 1)οπηοβίῃ. Ρ. ο80, 11. 
ΝΙΒΙΠΟΥΉΪΠτι8 ᾿ς ΒΟΥΙΡΒῚ διώξει. 

ἐναντίος] ἀντίος πη. οἱ ΑἸά., αἱ 

ΒΈΘΡΘ. ΠΊΘΙΙΟΙΘΒ ἴῃ ΟὙτορθαϊα οὐ Απαᾶ- 

θαβὶ ἀντίος ργθθῃηΐ ῥὑγῸ ἐναντίος, 86- 
Τη6] οἴαπὶ ἀντιοῦσθαι Βιιργἃ 4, 2, 39 
ΡΓΟ ἐναντιοῦσθαι, αἵ ρα ΤΏ ας. 2, 40, 
ἡντιώμεθα φῬῖο ἢἠναντιώμεθα Ἱεροθαὺ 
Ἠρβυομῖαβ ν. Ἤντησες Θποᾶ ΘρῸ 
111 ΠΟ τΤηδρῚ8 δατηϊοπάππ αιιχὶ 
ΠΔΠῚ 4, 3, 18, ἀντίον ῬΙῸ ἐναντίον. 
μον 1465. θηΐπὶ Π6 ἀντίος σα] θη] 
αἰχιῦ, αὖ ΧΟΠποΡρμοη οἱ ΤΑρΊοΙ, ἐναν- 
τιοῦσθαι ἀὐπΐθτη Ρ86 ΡΑΥ ΕΓ ἀἴαπα Χο- 
ΠΟΡΠΟΠ (οΟἴ]65. τὖ τ ΪΡ πῇ [ογοῦ 5] τπιΐου- 
416 5616] αἸχΙββοί ἀντιοῦσθαι, υἱ 4- 
ΒΟΏΎ 5, οἵ Ρ]ΘΓ απη] 116, ΠΪΒῚ ΒΘΙΏΡΘΓ, 
Ἡοτοάοαιβ. 

οὐδαμῇ ] Εοττηᾶ οὐδαμοῖ 650 ἴῃ 11ὈΥ1Β 
ΠΟΠΏ 1115 τηϊητ|5 ὈΟΠΪ5 ΑΠΔὈ. 7, ύ, 20: 
Μηδαμῇ κατ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμέ- 



1 Ύ1: ΘΟΑΒΎΕΕΝ 901 

, “ 3 ᾿ ͵7ὕ ἣὌΟ δ᾽ ΒΕ » 

σκοπαὶί σοι διαμένωσιν ἐπιμεληθεὶς πάριθι. ἣν ὃ ἀρὰ αἀνα- 
7 νΝ Ν ΔΕ ΄ς: Ζ τείναντές τινες τὰἂς δεξιὰς προσελαύνωσιν ὑμῖν, δέχεσθε 

Ν 3 

φιλίως τοὺς ἄνδρας. 
᾿ Χ ᾿. ν [ ΟῚ , 

Ὁ μὲν δὴ Ὑστάσπας ἀπιὼν ὡπλίζετο" οἱ ὃ ὑπηρέται [7] 
ἤλαυνον εὐθὺς ὡς ἐκέλευσεν. ἀπαντᾷ δ᾽ αὐτοῖς καὶ δὴ 
ἐντὸς τῶν σκοπῶν σὺν τοῖς θεράπουσιν, ὁ πεμφθεὶς πάλαι 

Ἰφκατάσκοπος, ὁ φύλαξ τῆς Σουσίδος γυναικός. ὃ μὲν οὖν 
“- « 3 Ἃ “ Ο ε 7 

Κῦρος ὡς ἤκουσεν, ἀναπηδήσας ἐκ τῆς ἔδρας ὑπῆντα τε 
δον. ἦν Χ..3 “- ε ἈΝ 5» σ ἌΝ ἣν ϑι 

αὐτῷ καὶ ἐδεξιοῦτο" οἱ δὲ ἄλλοι ὥσπερ εἰκὸς μηδὲν εἰδότες 
᾽ 3 κ“ Υ Ο ε “ Ξ' 

ἐκπεπληγμένοι ἦσαν τῷ πράγματι, ἕως ὁ Κῦρος εἶπεν, 
37 7 Ό ΘΕ ΓΙ  Ὸς 5, “- Ν ὃ 
Ανδρες φίλοι, ἥκει ἡμῖν ἀνὴρ ἄριστος. νῦν γὰρ ἤδη 

ἔ Ἄς 3.0. Ν ἿΑ 3 -“ 3 

πάντας ἀνθρώπους δεῖ εἰδέναι τὰ τούτου ἔργα. οὗτος οὔτε 
3 “΄“΄Ἄιε ᾿ 3 Ν 5] »». 3. .9 Ἁ Ν 9 3 ἡσν" 

αἰσχροῦ ἡττηθεὶς οὐδενὸς ᾧχετο οὔτ᾽ ἐμὲ φοβηθεὶς, ἀλλ ὑπ 
ἐμοῦ πεμφθεὶς, ὅπως ἡμῖν μαθὼν τὰ τῶν πολεμίων. σαφῶς 

Ιότὰ ὄντα ἐξαγγείλειεν. ἃ μὲν οὖν ἐγώ σοι ὑπεσχόμην, ὦ 
᾿Αράσπα, μέμνημαί τε καὶ ἀποδώσω σὺν τούτοις πᾶσι. 

Ἂ ς - σ 5 “- “- 

δίκαιον δὲ καὶ ὑμᾶς ἅπαντας, ὦ ἄνδρες, τοῦτον τιμᾶν ὡς 
ἀγαθὸν ἄνδρα" ἐπὶ γὰρ τῷ ἡμετέρῳ ἀγαθῷ καὶ ἐκινδύνευσε 

17 καὶ αἰτίαν ὑπέσχεν, ἧ ἐβαρύνετο. ἐκ τούτου δὴ πάντες [8] 
ἠσπάζοντο τὸν οϑουδδν καὶ ἐδεξιοῦντο. εἰπόντος δὲ 

“ ἥ Ζ Ἁ 5) νο ἃ Ἁ Ν Ὁ 

Κύρου ὅτι τούτων μὲν τοίνυν εἴη ἅλις, Α δὲ καιρὸς ἡμῖν 
»..δὲ 5 Ὁ 5, “ Ἂ 5 ’ Ν Ν 9 Ζ' 

εἰδέναι, ταῦτ᾽, ἔφη. διηγοῦ, ὦ ᾿Αράσπα" καὶ μηδὲν ἐλάττου 
“ σι ᾿Ὶ Ἢ ἴω ᾿ ω Ν 

τοῦ ἀληθοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν πολεμίων. κρεῖττον γὰρ 

14 

διαμένουσιν 1). ΘΟΥΤ. 5. ν. 684. Πη. ἐπιμεληθεὶς ἐπι 5. ν. εἴ μ΄. α. 
ἂν 10. ἀνατείνοντες τὰς 10). ὑμῖν τινες 1). δέχεσθαι Α. φίλως 
ἢ) σὐϑεν. Υ. 14. ὑστάσπης α. κέλευσεν 10). ΡΥ. ἀράσπας Ροβί 
σκοπῶν. Δα ά. ἃ. τηρ΄. τ. ὁ ἀράσπας δηλαδὴ Ζοπᾶγδβ Ρ. 159 Ὁ. ὁ φύλαξ Βυ- 
ἄξοιι8. ἢ φύλαξ Α.α. φύλαξ 2. 
ὑπήντα ἢ Π τα. Β. ρζυ. 
γὰρ 1).6. 5. ν. 

μείου 1)... ΟΠΊ]5515 πΊοχ μηδὲ μείου. 

ὁ οπῃ. Α. α. ῬΓ. 
17. ἅλις εἴη 1). 

-- εἶδεν Α.α. Ἢ 4αΪ ΘΟΥΡ. Τ. δ᾽ ὁ καιρὸς---εἰδέναι. 

15. ἤκουσεν] εἶδεν 1).(α. ΘΟΥΙΤ. Τ. 
οὐδενὸς οτη. 1}. τύ. δὲ] 

δὲ καιρὸς---εἰδέναι7 ἃ δ᾽ ὁ ἑταῖρος 
ἐλάττου] ἐλασσοῦ Α.α. 

ϑυϊᾶαθ ν. Μείου οἶδα Κῦρος ἔφη πρὸς 
ΕΣ ἱ Α ;ὔ ἈΝ » 3 “ » ᾿ ᾿ ΄““ μὴν 

Αράσπαν τὸν κατάσκοπον, μηδὲν ἐλάσσου τἀληθοῦς μηδὲ μείου τὰ τῶν π. κρεῖσ- 
αν 

σον----οΟαοὐρρίισκειν. 

νους. Ὗ. δα Ξίορῃ. 168. ν. Οὐδαμοῖ. 
ΘῈ Πϊς ρῥγϑϑίας οὐδαμῇ. "τη δια- 
μενοῦσιν ΘΟ ΠΘΙ ΘΓ, τιὖ ὑγιανεῖς τ, 0, 
16. Ῥγξθβθηβ Ὀ18 ΠΙΡΡΆΓΟΝ. 1, 2. 

17. εἰπόντος---ἔφη] Υ. δα Η. ὅτ, 4, 
3 0: 
τοῦ ἀληθοῦς ) τἀληθοῦς, αἱ δ ]άδϑν. 

Μείου, 5ουρβίββθ νἹἀθίαν. ΧΘΏΟΡΠΟΙ, 
Θἴϑὶ οὐ 818 Ἡτιτι8. Θχθιρ]ὰ ἀρια γθοθη- 

κρεῖττον] κροῖσσος Δ. 

ΠἸΟΙΘΒ ΠΟ ΓΑΙ ΠῸΠὰ βδαπύ δρπῆ 
ΗΠ πογαϊάθια αὰὺ Ρ]αϊοποιη, ΔΌῸΟΥ Τα 
Ἰ1ΌΥῚ οὔϊατη τὸ οἱ τὰ βθθρ6 Ῥυϑοθηΐ ὉὉ] 
Βαπα ἀπ} 16 τἀληθὲς εἰ τἀληθῆ ΒοΥΊρΕ6- 
τη 1111 ρατὶζου αἴατιθ ΧΘΠμΟΡΠΟη. 

μηδὲ μείου ὅδαῖ!8 αβί ΡΓΟΌΔΡ1]6 
οΥτΐα 6888 ὁχ αἰ ἱοργαρϊα, νου 0 ΤΑΓΊΟΤῚ 
μείου αὐτὴ ἐλάττου οοηΐαβο, αὖ αἰΐε- 
ΤΠ ΔΙΓΘΥῚ Βα θϑο ὰππηΐ ΒΟΥ ΡΓΟΥΘΒ. Οα τὴ 



ῚΣ ΧΕΝΟΡΒΟΌΝΙΕΙΞΝΘΕΊΟΥΝΙ 

μείζω οἰηθέντας μείονα ἰδεῖν ἢ “μείω ἀκούσαντας ἰσχυρότερα 
18 εὑρίσκειν. Καὶ μὴν, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, ὡς ἂν ἀἄσφα- 

λέστατά γε εἰδείην ὁπόσον τὸ στράτευμά ἐστιν ἐποίουν" 
συνεξέταττον γὰρ παρὼν αὐτοῖς. Σὺ μὲν ἄρα, ἔφη ὁ 
Κῦρος, οὐ τὸ πλῆθος. μόνον οἶσθα, ἀλλὰ καὶ τὴν τάξιν 
αὐτῶν; ᾿Εγὼ μὲν ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ ᾿Αράσπας, καὶ ὡς 
διανοοῦνται τὴν μάχην ποιεῖσθαι. ᾿Αλλ' ὅμως, ἔφη ὁ 
Κῦρος, τὸ πλῆθος ἡμῖν πρῶτον εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ. 

10 Ἐκεῖνοι τοίνυν, ἐῴη, πάντες τεταγμένοι ἐπὶ τριάκοντα τὸ 
βάθος καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς πλὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐπέχουσιν 
ἀμφὶ τὰ τετταράκοντα, στάδια; πάνυ γάρ μοι, ἔφη, ἐμέ- 

20 λησεν ὥστε εἰδέναι ὁπόσον κατεῖχον χωρίον. Οἱ δ᾽ Αἰ- 
γύπτιοι, ἔφη ὁ Κῦρος, πῶς εἰσι τεταγμένοι ; - ὅτι εἶπας 
[Πλὴν τῶν Αἰγυπτίων. Τούτους δὲ οἱ "μυρίαρχοι. ἔταττον 
εἰς ἑκατὸν πανταχῇ τὴν μυριοστὺν ἑκάστην" τοῦτον γὰρ 
σφίσι καὶ οἴκοι νόμον ἔφασαν εἶναι τῶν τάξεων. καὶ ὃ 
ἹΚροῖσος μέντοι μάλα ἄκων συνεχώρησεν αὐτοῖς οὕτω τάτ- 
τεσθαι: ἐβούλετο γὰρ ὅτι πλεῖστον ὑπερφαλαγγῆσαι τοῦ 
σοῦ στρατεύματος. Πρὸς τί δὴ, ἔφη ὁ ὃ Κῦρος, τοῦτο ἐπι- 
θυμών : Ὥς ναὶ μὰ ἌΣ, ἔφη), τῷ περιττῷ κυκλωσόμενοο" 
καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ οὗτοι ἂν εἰδεῖεν εἰ οἱ κυκλούμενοι [τὸ 

[9] 

μείζω] μείζονα 3). 

αὐτούς 1). ἄρα) γὰρ ΔΑ.α. 
ΣΟ. ἐπὶ] εἰσὶν ἐπὶ Ἀ. 

ἈΑ.Ὁ. ργ. οὗτοι δ᾽ ἘΣΣΕΝΕΕ ἴα. ΟΝ: 
κρ (ἴῃ ἤπο νΘΓΒΙ18). ΤΕ ἵν δ: κρατεῖ, Ὴ 
εἰπὲ 10). 
νόμον οἰκονόμον 1).(ἃ. τὴρ. Ὑ 
σγλείστω 3). ὑπερφαλαγγίσαι 1. 

Χοη. Ἦϊθί. συ. 2, 4, 0: Μειοῦν μὲν 
ἄρα σύγε τοὺς φίλους ἠπίστω, (011Δ11 ἴῃ 
δηηοΐ. 

ἐπέχουσιν) Ν᾽ αγϊοΐαΐο5. ἴῃ ΠΡ ΤῚ8. Ρ6- 
ὈΘΙΙΓ ΠΟ ἸΠἰΓθ θη 5. ΟΠ ιδῖο ᾿ΓτῸ- 
ῬΟΒΙΠΠΟΠΌτη ἀμφὶ εὖ ἐπὶ, Οσυ]τ15 ΘΧΘΙΏΡ]Α 
εατύ πΠἶ8. 9. ΣΧ, 1 32. ,.ΔηδΌ. 4.1» 8. 
ΝΠ ΘΤ ΠῚ ἃτιΐθηη ποδία) Ουὐ1Ὸ οοῃ- 
ποι ἀπιπὰ γϑ]ηηυ ΑΥαβραβ 6 ΒΡαΐ!ο 
απο Δ0168 [αηΐδο φαυδηΐο αἸχογδαΐ Α}{1- 
{118 οοουραγοῖ, 1)6 νυ]Ἱραΐα 5ο]Ρ- 
ὕατα γθοΐθ ομῃ ΘΙ θγι8: “ ΜΙΊΠῚ ἸΟΟσῚ8 
νἸΠΟβὰ8. νἱἀθίθγ, βομλη0 ἈΓΡαΙΠΊΘηΐΟ 
ῬΓΟΠΟΙΆΪΏΪΒ οὗτοι, απο ἀρογΐΘ ᾿τῶθοο- 
ΠἸοη{1 ἐκεῖνοι Ορροβιιη) δα ον Ρί]ο5 

ἰσχυρότερα] μείζονα (α. τηρ. Υ. 
Φφέστατά γ᾽ ἂν εἰδείην ἃ ἃ ἐποίουν 1). σαῴφε Βιροῖ ἀσφ ἃ. τ. 

ἐπέχουσιν] ἔ Θορνω 8). 

μυρίαρχοι Ἰὰ. ἔξονου γ᾿ Ἀ.}) .σ. 
ἔφασαν] ἔθεσαν Δ.α. 

τϑ. ὡς σα- 
ξυνεξ. Α.α. 

διανοοῦντα Α. 
οὗτοι δ᾽ ἀμφέχουσιν 

κατεῖχον α. 5.ν.τ. κατεῖχε Α.α. 
20. ὁ ὁπὶ. α- κῦρος] κῦρος. 

μυριοστὴν Α.ἃ. οἴκοι 
μέντοι] μὲν 19). 

οἶσθας Α.Ε. ργ. 

οἱ ουι. }Ὁ. 

τοίου ἀοθε αΐ, 584 ποη Ροίδϑί : βρᾶ- 
{πη Θηϊτὴ βίδα !ογι τ φαδαγαρτηΐα 6Χ- 
ΘΡοτι5. ἄὐργρογαπη ΘΟ Ρα 8 ΠΟ 
Ρούαϊζ βοῖι8. 1)εῖπαθ ἀπέχουσι. ΠᾺ]}1Ὸ 
τη040. ρΡοϊοβί Ἰοοιπη ΨΘΙΌΙ ἐπέχουσι 
ΟὈηογθ. «[8Π| Π1Π1] πη 6 }1π|8 ΒΘΟΌΓΤΙΙ 
4αδτα οχ ἱΠα]ο115. 10. ΒΟΥΊθΟΓΘ πάντες 
τεταγμένοι ἐπὶ τρ. τὸ βάθος καὶ πεζοὶ 
καὶ ἱππεῖς πλὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐπέχου- 
σιν ἀμφὶ οἷο. «πὶ (ΔΤ ΘΓΆΥΊΙΒ : 
“δι "1 ἐ ἔχουσιν, ἐπέχουσιν." 

20. οὗτοι ἂν εἰδεῖεν] Πρθοίς Ἠοϊη- 

ἀογῆιιϑ ᾿π ορρυθίαταγ : ,41{ πὲ οοσποϑβοθηΐ, 
απ φιὶ οἵησιοι οἵησὶ ροϑδοῖηί. ἄλὰὶ 
[θα ιΘ 5. οδὲ ΤΟΥ ΤΉ] 11}1π|8 ἀϑῖι8. ἴῃ 



118. ΥἹ. ΟΑΡ, Τἱι. 900 

ΧΆ ἃ “ Ν “ ᾽ ΄ 

21 κυκλωθεῖεν. ἀλλ' ἃ μὲν παρὰ σοῦ καιρὸς μαθεῖν, ἀκηκοα- 

22 

μεν᾽ ὑμᾶς δὲ χρὴ, ὦ ἄνδρες, οὕτω ποιεῖν" νῦν μὲν ἐπειδὰν 
ἐνθένδε ἀπέλθητε, ἐπισκέψασθε καὶ τὰ τῶν ἵππων καὶ τὰ 
ὑμῶν αὐτῶν ὕπλα' πολλάκις γὰρ μικροῦ ἐνδείᾳ καὶ ἀνὴρ 

καὶ ἵππος καὶ ἅρμα ἀχρεῖον γίγνεται αὔριον δὲ πρῷ, ἕως 
Ὃδ Ν 

ἂν ἐγὼ θύωμαι, πρῶτον μὲν χρὴ ἀριστῆσαι καὶ ἄνδρας καὶ 
ἵππους, ὅπως ὅ τι ἂν πράττειν ἀεὶ καιρὸς ἢ μὴ τούτου 
ἡμῖν ἐνδέῃ ἔπειτα δὲ σὺ, ἐφη, ὦ ᾿Αράσπα, τὸ δεξιὸν 
κέρας, ἔχε ὥσπερ καὶ ἔχεις, καὶ οἱ ἄλλοι μυρίαρχοι Ἧπερ 
νῦν ἔχετε: ὁμοῦ δὲ τοῦ ἀγῶνος ὄντος οὐδενὶ ἅρματι και- 

Ά ’ ,7 Χ - 

ρὸς ἵππους μεταζευγνύναι. παραγγείλατε δὲ τοῖς ταξι- 
΄ Ν “- 3" , 7 5 , 
ἄρχοις καὶ λοχαγοῖς ἐπὶ φάλαγγος καθίστασθαι εἰς δύο 
3 Ν ΄ Χ 5 σ“ 2) 

ἔχοντας ἕκαστον τὸν λόχον. ὁ δὲ λόχος ἦν ἕκαστος εἰκοσι 
᾿ 

τέτταρες. 
Κ , Ὁ - ΄ Κ Ν᾿ ὲ τ ΤᾺ 5 

αἴ τις εἶπε τῶν μυριαρχων, καὶ δοκοῦμέν σοι, ἐφὴ. ὦ 
“ « “ . Δ ’, δ [χά 

Κῦρε, ἱκανῶς ἕξειν εἰς τοσούτους τεταγμένοι πρὸς οὕτω 
- ἐ ε - 5 τ Χ ἵ 

βαθεῖαν φαλαγγα:; καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, Αἱ δὲ βαθύτεραι 
“ Ἃ ε ΄- “ 7 “- ἐν ἢ 

φάλαγγες ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων τί 
322 “ιν ἊΟ Ν ἝἍ ἉΟ ἈΝ 

σοι, ἐῴη, δοκοῦσιν ἢ τοὺς πολεμίους βλάπτειν ἢ τοὺς 

21. καιρὸς οα. ). οὕτως Α. ἐνθένδεν. αὐ νΙαοίαν, α, ΡΥ. τὰ ὑμῶν] ὑμῶν 1): 
πολλάκις γὰρ] ἁ ὡς πολλάκις 1}. ἀληθῶς Ὠϊς τηρ΄. τ. 6. ΤΑΡΤῚ πρωί. ὅπως 
ὃ τι} ὅ ὃ τὰ δ᾽ Α.Ὁ. γε. ἂν οτη. 10. ἡμῖν] μῖν Δ.Α. ρζγ. μὲν] γε Ὁ. 
Ἂ εἴη Ὦ καὶ ἔχεις] κατέχεις Ὦ. μυριάρχοι Ἀ.1.. ἐμοῦ δὲ] 

Ἷ τοὺς ἵππους Ὦ. τοῖς ΟΙΏ. 1). λόχο» λόχος 
τί ΕἸΣ τὴρσ. τ. . 22. ἔφη οτη. 19). εἰς τοσούτους] ὡς τοσού- 
του 10. τεταγμένους Δ.(α. ΘΟΥΤ. 5. ἡ. Το οὕτω] οὕτω τεταγμένοι 1). 
ἢ οτὰ. Α.Ε. ργ. δοκοῦσιν ἔφη 10. 

ΘΟΙΠΠ Δ ηἄο, αὖ ϑορῃ. (Πα. Οὔὐ!. 
882: Τά γ᾽ οὐ τελεῖ.---Ζεὺς ταῦτ᾽ ἂν 
εἰδείη, σὺ δ᾽ οὔ. 

᾿Αράσπα] Ἐΐδεορς νοῦῦα ΑΥδβρϑθ 
ΤῊ060 ΤΘαθιι Ὁ] 6χ ποϑίϊπη οαϑΌΓ]8 ΠΟῚῊ 
ΘΟΠΥΘΗΪ ταῦτ ᾿Αρίσβα οσοπ]θοϊΐ, 4α]- 
σαΠατι6 τπθιποταῦαπι ἃ [ΘΟ ο]αν]ο ΠΟ- 
ΤΏΘΗ ΤΘΡοΤΙΌ. Ν60 1101] ΑΥΆΒΡΔΒ ἸΠΐοῦ 
μυριάρχους ποτηϊηδῦίιν., Υ΄. οἰἴδτη Δα 7,1, 
3: ΟΗΝ. Ἐἶχες Ῥορρο. ΑἸιοσαὶ ρυ- 
ἰδ ατῃ ἤΟΟ 'Ρ080 Ἰο60 5ΒΙρΉ ΠΟΥ ΑΥΔΒ- 
Ρᾶχῃ ἔδοίαχη ζαΐβθθ τυ ϑ]λτοπατη. θα 
ΤΑἸΤα ααο Πδθο ἀθβου 068 1[ὰ Δυχὶΐ 
'᾿ΓΖείζος Πιβί. 3,700: Ἅμα ἡμέρᾳ θύσας 
δὲ τῇ αὔριον ὁ Κῦρος συνέταττε τὸ 
στράτευμα πρὸς προσβολὴν πολέμου, 
τῷ μὲν ᾿Αράσπᾳ δεδωκὼς τὸ δεξιὸν τὸ 
κέρας, Ὑστάσπᾳ τὸ εὐώνυμον, ἔχοντι 
τοὺς ἡμίσεις ἱππέας γένους τοῦ Περσῶν, 

κεκροτημένους μάχαις, τοῖς ἄλλοις μυρι- 
άρχαις δὲ ἄλλα ποιεῖν κελεύσας. Θ- 
Ὀὰ8 δαα!ῖ αιδθ βυιμῦ 5. 28. Θαϊ ααδ 
ἀθ Ηγϑβῖίαβρα αἰχιῦ, δαῦ τθρθίς ΕΧ 7.1, 
10, δα ΘΧΟΙΔ ΟΡ απΐ Ροϑβί κέρας ἔχε δος 
ἔογε : σὺ δὲ, ὦ Ὑστάσπα, τὸ εὐώνυμον 
ἔχε. Ετ οετίο ΧθηορΠοη ἢϊο ΠΟ Ρο- 
Βαργαῦ 111 ἔχοντι τοὺς ἡμίσεις εἴς., 
ααθο ᾿ηἴτα 7, 1, 105» Εὖ ΤηϊΓὰπὶ ααϊάθτῃ 
5:0 αποα βιηϊβίση οοσηα Οτ ΕΓ}, 
8564 ᾿ΠΓοῖζαθ ΠΟ ὨΪΠιϊπτη 510 {ΓἸ Ὀπι 6 - 
ἄππη, ααΐρρο αἰΐουμπιβ ΘΟ ΠΟῚ ἸσπᾶΙΟ. 

ἅρματι] ῬγΟΥΘΙΌΙ ἸοσῸ δχθιηρ τη 
ΟΟΥα5. Ἰ ΠΟ. ΡΟῺῊΪ τϑοΐθ δαιηοποί (ὰ- 
τηθγατ5. 5ΟΌΗΝ. 

εἰς δύο] ΑἸ αἰ δια οὶ, ΠΟῊ δ[1- 
ἰὰπαϊηοτῃ, οϑἰθπαϊ 5. 22. Ν᾽. βᾶ. '"ατο. 
ΘοΥΙρΡί, τα], γο]. 2, Ρ. 242. 
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23 συμμάχους ὠφελεῖν ; ἐγὼ μὲν γὰρ, ἔφη, τοὺς εἰς ἑκατὸν 
τούτους ὁπλίτας εἰς μυρίους ἂν μᾶλλον βουλοίμην. τε- 

τάχθαι' οὕτω γὰρ ἂν ἐλαχίστοις “μαχοίμεθα. ἐξ ὅ ὅσων 
μέντοι ἐγὼ τὴν φάλαγγα βαθυνῶ οἶμαι ὅλην ἐνεργὸν καὶ 

»ἡ σύμμαχον ποιήσειν αὐτὴν ἑαυτῇ. ἀκοντιστὰς μὲν ἐπὶ τοῖς 
θωρακοφόροις τάξω, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀκοντισταῖς τοὺς τοξό- 
τας. τούτους γὰρ πρωτοστάτας μὲν πῶς ἄν τις τάττοι; οἱ 
καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μηδεμίαν μάχην ἂν ὑπομεῖναι ἐκ 
χειρὸς ; προβεβλημένοι δὲ τοὺς θωρακοφόρους μενοῦσί τε, 
καὶ οἱ μὲν ἀκοντίζοντες, οἱ δὲ τοξεύοντες, ὑπὲρ τῶν 
πρόσθεν πάντων λυμανοῦνται τοὺς πολεμίους. ὅ τι δ᾽ ἂν 
κακουργῇ τις τοὺς ἐναντίους, δῆλον ὅτι παντὶ τούτῳ 

“5τοὺς συμμάχους κουφίζει. τελευταίους μέντοι στήσω τοὺς 
ἐπὶ πᾶσι καλουμένους. ὥσπερ γὰρ οἰκίας οὔτε ἄνευ 
λιθολογήματος ὀχυροῦ οὔτε ἄνευ τῶν στέγην ποι- 
οὕντων οὐδὲν ὄφελος, οὕτως οὐδὲ φάλαγγος οὔτ᾽ ἄνευ 
τῶν πρώτων οὔτ᾽ ἄνευ τῶν τελευταίων, εἰ μὴ ἀγαθοὶ 

“ὁ ἔσονται, ὄφελος οὐδέν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς τ᾽, ἔφη, ὡς παραγ- 
γέλλω τάττεσθε, καὶ ὑμεῖς οἱ τῶν πελταστῶν ἄρχοντες 
ἐπὶ τούτοις ὡσαύτως τοὺς λόχους καθίστατε, καὶ ὑμεῖς οἱ 

“ἡ τῶν τοξοτῶν ἐπὶ τοῖς πελτασταῖς ὡσαύτως. σὺ δὲ, ὃς τῶν 

ἐπὶ πᾶσιν ἄρχεις, τελευταίους ἔχων τοὺς ἄνδρας παραγ- 
γελλε τοῖς ἑαυτοῦ ἐφορᾶν τε ἑκάστῳ τοὺς καθ᾽ αὑτὸν καὶ 
τοῖς μὲν τὸ δέον ποιοῦσιν ἐπικελεύειν, τοῖς δὲ κακυνομένοις 
ἀπειλεῖν ἰσχυρῶς" ἢν δέ τις στρέφηται προδιδόναι θέλων, 
θανάτῳ ζημιοῦν. ἔργον γάρ ἐστι τοῖς μὲν πρωτοστάταις 

23. εἰς μυρίους] δισμυρίους ἢ. βου- στρατηγικῶς Ὦϊο τηρ. Γ. ἃ. 
μαχούμεθα 1) ὅσων] οἵων 1)., αὶ Ὠϊο λοίμην μᾶλλον 1). οὕτως 10. 

τηρ᾽, σή. τὴν τάξιν. βαθύνων Α.(. ργ. ΤΑΡΌΥῚ οἴομαι. αὐτὴν] 
Ῥοβῦ Ποὺ καὶ ογαϑὶΐ ἃ. 24. μὲν] γὰρ |". τοὺς οτη. 1). πῶς Ἡ. 
7οι Δ΄. δι. 1), πρόσθε Δ.1). Ῥε. ἄν τις κακουργῇ 1). 25. λι- 
θουργήματος 1). ὀχυροῦν Α.α. στέγειν Α. ὄφελος οὐδὲν Ὁ. 

20. τ᾽ οἵη. Α.α. εἰ---ἐσονται] ἢν---ὦσιν 1). 
καθιστᾶτε 1). καθίσταντε (. ῬΥ. 
5.ΎῪΥ. 

223. τοὺς εἰς ἑκατὸν τούτους] 5. 20. 
24. τάξω] Οοηΐ. ἀδ ας τάξει 6]. 

Το ΘΟ ΡΒ ΕΠ: ΌΙΣΟΣ, ..δ8: 
2, Ρ. 245. 

2): τοὺς ἐπὶ πᾶσι] 886 ΘοΒ΄ή6Π) 61] 
Δ11ὰ5 οἱ ὄπισθεν οἱ οὐρὰ αἀἸοαηίαν, ὑγὰ- 
αἰῦ ὙΥ δἰβκῖαβ ; γτϑοΐθ, ἀπτηη 060 ᾿085 6 
ἉΘΊΩΪΠ6, 1108 α6 δοῖθ, 1 06]]Πρα8, Π 8 - 

27. ἄρχοις δ ῬΓ. 

κακινομένοις) μάλακυνομένοις 1). 

τάττεσθαι 10. Ῥγ. 
τοὺς] τοῖς (ἃ. ΘΟΥΓ. 

ἔργω ἃ. προστάταις 1).Μ. 

απδτη Ἰοοι5 Η]βύ. (στ. 1,1, 34, οοπίγᾶ- 
ΤΠ15. αϊο βθηΐθηθ!οθ 6586. νἹθαΐου. 
Ψογατη ΘΟΕ ρΘΏ115 Π1Π1{18 6586 ἀθῦθγο 
αὐρτὶῦ δααϊίατη καλουμένους. ΘΟΗΝ, 

26. πελταστῶν] διυηΐ 4πὶ δηΐθα 
ἀκοντισταὶ νοσαηίιν. 5ΟΗ 

27. ἑαυτοῦ} ΝΙΒὶ Ἰορθπάπηι σαυτοῦ, 
ἀξ. “5: 



[15.ΥὔὕἹ.ἕ ΘΑΡῚ ΦΠ 90 

θαρρύνειν τοὺς ἑπομένους καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ᾽ ὑμᾶς δὲ δεῖ 
Ν Ἄ καὶ “- 7 7 7 7, ΄σ 

τοὺς ἐπὶ πᾶσι τεταγμένους πλείω φόβον παρέχειν τοῖς 
28 κακοῖς τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων. καὶ ὑμεῖς μὲν ταῦτα ποι- 

εἴτε. σὺ δὲ, ὦ Εὐφρᾶτα, ὃς ἄρχεις τῶν ἐπὶ ταῖς μηχαναῖς, 
οὕτω ποίει ὅπως τὰ ζεύγη τὰ τοὺς πύργους ἄγοντα ἐψεται 

40 ὡς ἐγγύτατα τῆς φάλαγγος. σὺ δ᾽, ὦ Δαοῦχε, ὃς ἄρχεις 
τῶν σκευοφόρων, ἐπὶ τοῖς πύργοις ἄγε πάντα τὸν τοιοῦτον 
στρατόν" οἱ δὲ ὑ ὑπηρέται σοῦ [ τῶν ὄχλων] ἰ ἰσχυρῶς κολα- 

30 ζντων τοὺς προϊόντας τοῦ καιροῦ ἢ λειπομένους. σὺ δὲ, 
ὠ Καροῦχα, ὃ ὃς ἄρχεις τῶν ἁρμαμαζξῶν αἱ ἄγουσι τὰς γυ- 
ναϊκας, κατάστησον αὐτὰς τελευταίας ἐπὶ τοῖς σκευοφό- 

ροις. ἑπόμενα γὰρ ταῦτα πάντα καὶ πλήθους δόξαν παρ- 
έχει καὶ ἐνεδρεύειν ἡμῖν ἐξουσία ἔσται καὶ τοὺς πολεμίους, 
ἣν κυκλοῦσθαι πειρῶνται, μείζω τὴν περιβολὴν ἀναγκάσει 

- Ψ Ῥ ἃ σ΄ ͵ ΄, 7ὔ 

ποιεῖσθαι" ὅσῳ δ ἂν μεῖζον χωρίον περιβάλωνται, τοσού- 
21 τῷ ἀνάγκη αὐτοὺς ἀσθενεστέρους γίγνεσθαι. καὶ ὑμεῖς μὲν 

οὕτω ποιεῖτε: σὺ δὲ, ὦ ᾿Αρτάοζε καὶ ᾿Αρταγέρσα, τὴν χι- 
λιοστὺν ἑκάτερος τῶν σὺν ὑμῖν πεζῶν ἐπὶ τούτοις ἔχετε. 

θρασύνειν Α.(ἁ. σοΥΓ. πιρ. ΤΥ. ὑμᾶς δὲ] καὶ ὑμᾶς Δ... ὑμᾶς Μ. 
28. εὐφράτα Α. α. ΡΥ. βραδάτα (. σοΥΓ. ἀβραδάτα ). 
ὑπηρέτας καὶ τοὺς πύργους φέροντα Ὁ. 
20. δαδοῦχε ἃ. 

φόβω 1), 
πύργοις ἄγοντα) 

ὑπηρέτας καὶ τοὺς ροϑβί τοὺς (. ρ΄. Τ΄ 
σκευοφόρων ἁρμαμαξῶν Ὁ ε. . πύργοις ἐπὶ ταῖς 

μηχαναῖς δα. Α.α ἄγετε τῶν ὄχλων ΟΠ]. Ρ. 30. καροῦχα 
Α.α. ρζυ. καρδοῦχε Π).Ὁ.. 5.ν. τ. καδούρχα Β. τηρ΄. Γ΄ παρέξει 10. πάντα 
ταῦτα Α. τοὺς πολεμίους ΘοΠηρΙάθγαβ. [ΛΌΓΥῚ τοῖς πολεμίοις. πειρῶν- 
ται] βούλωνται Ὁ. μεῖζον] μείζω Α. 19. περιβάλλωνται .. 21. μὲν] 

ἀρτάοζε] ῥαρτάοζε Ὦ. ἀρτάβαζε σ. ΘΟΥΤ. Τ΄. 
χιλιοστὴν Ὀ15 Α. ἡμῖν 1). ρΥ. ἐπὶ---- 

μὲν ἀδι (519) Ὁ. μὲν οὖν (α. 
πού οὐ Α. ἀρταγόρσα 
ἔχετε ΟΤΏ. 

28. Εὐφράτα) [ἄδθγη Πογηθη δβϑί ἀρὰ 
Αὐμαπδβίαμῃ ̓ ῃ Μοηϊίθίδ! οι Ο(]16ο- 
ΠἸ0η6 πον Ῥαίγυτη το]. 2, ἢ. 21 ἃ, Εὐ- 
φρατᾶς ἃρυα ᾿ΓΠεοαογεύματῃ Η. Ε. 2,0, 
δυάδι ν. Μένανδρος Προτίκτωρ. ᾿Α- 
βραδάτας δαΐοδτη 6Χ 85. 35 1Παΐα5. δ'αηΐ 
ΔυιΘΣΩ ΟΥΏΪα ἢδθο ΠΟΙΏ]η8 1 νΟΟΔίνΟ 
ΕἸσουτη δοίη α μοί! απ δοιιθπᾶδ. 

20. τῶν ὄχλων] (ΟΠ Θηΐ. 3, 7» 5» 
μᾶλλον ἐν τοῖς ὄχλοις ἢ ἐν ταῖς ἰδίαις 
ὁμιλίαις εδῇ αἴνεῖθο βθηδϑι ΡΙῸ (ο0η- 
αἰ ιι5. ΡΟΡΙ], αὐ ἀραα Ρ]αϊοηθιη. 
5ΟΗΝ. θμἱ οπη!δὶῦ τῶν ὄχλων. ΑἸϊὰ 
Ρίαν. ΘΧΘΠΊΡΪἃ ν. ἴῃ ΤΊ 65. ΘΊΘΡΙΙ. 

80. αἱ ἄγουσι τὰς γυναῖκας) Πῶς 
σἸΟββοιηδί!5 Βρθοῖθπι ὨΔΌ ΘΙ 6 γεοΐθ 1η0- 
πὶ Δ᾽ οἰ κῖα5. ἘΧΟΙΒΑΥΙ ροββοηΐ, 51 

σκευοφόρων ἁρμαμαξῶν 5. 20 ε58θηΐ ἃ 
ΧΟΠοΡΒοηίΐο ργοίθοία ὅϑ'6α 5. 8. 618 Π| 
αἰιδιπσαπηίαῦ ἁρμάμαξαι ἃ σκευοφό- 
Ῥοῖς. ΒΙΘΟΙΘΤΕΝ 4: 1. 8; οἱ 10; 4. 2. 2» 
εἴ 4, 3.1, ἁρμάμαξα τπὖ νΘὨ]Ο.] πὶ 
ΤᾺ] ΒΘ ΌγΘ {ἰῦ Ἰᾶτὴ 8εθρὶι8 ΠοΙηϊηδίδ. 
5ΟΗΝ, 

τοὺς πολεμίους] Αὐάδοίογ ἴα νὰ]- 
βϑαίιπὶ τοῖς πολεμίοις ΟΟΥΓΕΧῚ, ἃ Π6- 
ΤΏ]ὴ)6 Ἰητογρτθύαπῃ ἰδοίαη. ΒΟΉΝ. 

᾿Αρτάοζε καὶ ᾿Αρταγέρσα] ΝοπΊθῃ 
ΑὐἰαροΥβῚ5 δδῦ ἴῃ Αηδῦδβὶ 1, 7,11, δέ 
Ι, ὃ, 24, ΟτπῈ ναγ]θίαΐβ 8]1η 118 ΒΟΥ σ 
{τ τῃ ΠΥ ]5. ΠΙάθτη 2 κᾶς θοὸς ΒΙΘῚ 
᾿Αρτάοζος. ΒΟΗ͂Ν, ᾿Αρταγέρσας, πί 
Ἰηἶ8 ΠΟΠΠΌ]ΠΠ, ΓΖοίζοβ Ηϊβί. 3. 717. 

Χ 
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32 καὶ σὺ, ὦ Φαρνοῦχε καὶ ᾿Ασιαδάτα, τὴν τῶν ἱππέων χιλιο- 
στὺν, ἧς ἑκάτερος ἄρχει ὑμῶν, μὴ συγκατατάττετε εἰς τὴν 
φάλαγγα, ἀλλ' ὄπισθεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐξοπλίσθητε καθ᾽ 
ὑμᾶς αὐτούς" ἔπειτα πρὸς ἐμὲ ἥκετε σὺν τοῖς ἄλλοις ἦγε- 

μόσιν. οὕτω δὲ δεῖ ὑμᾶς παρεσκευάσθαι ὡς πρώτους 
33 δεῆσον ἀγωνίζεσθαι. καὶ σὺ δὲ ὃ ἄρχων τῶν ἐπὶ ταῖς κα- 

μήλοις ἀνδρῶν, ὄπισθεν τῶν ἁρμαμαξῶν ἐκτάττου" ποίει 
834δ᾽ ὅ τι ἄν σοι παραγγέλλῃ ᾿Αρταγέρσης. ὑμεῖς δ᾽ οἱ τῶν 

ἁρμάτων ἡγεμόνες διακληρωσάμενοι, ὁ ὁ μὲν λαχὼν ὑμῶν 
πρὸ τῆς φάλαγγος τὰ μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἑκατὸν ἔχων ἅρματα 
καταστησάτω" αἱ δ᾽ ἕτεραι ἑκατοστύες τῶν ἁρμάτων, ἡ 
μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν πλευρὸν τῆς στρατιᾶς στοιχοῦσα 
ἑπέσθω τῇ φάλαγγι ἐπὶ κέρως, ἡ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυμον. 

35 Κῦρος μὲν οὕτω διέταττεν. 

᾿Αβραδάτας δὲ ὁ Σούσων βασιλεὺς εἶπεν, ᾿Εγώ σοι, 
Κῦρε, ἐθελούσιος ὑφίσταμαι τὴν κατὰ πρόσωπον τῆς 

46 ἀντίας φάλαγγος τάξιν ἔχειν, εἰ μή τί σοι ἄλλο δοκεῖ. καὶ 
ὁ Κῦρος ἀγασθεὶς αὐτὸν καὶ δεξιωσάμενος ἐπήρετο τοὺς 
ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἅρμασι Πέρσας, Ἢ καὶ ὑμεῖς, ἔφη, ταῦτα 
συγχωρεῖτε: ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεκρίναντο, ὅτι οὐ καλὸν εἴη 
ταῦτα ὑφίεσθαι, διεκλήρωσεν αὐτοὺς, καὶ ἔλαχεν ὁ ̓ Αβρα- 
δάτας ἡ ἧπερ ὑφίστατο, καὶ ἐγένετο κατὰ τοὺς Αἰγυπτίους. 

327 τότε μὲν δὴ ἀπιόντες καὶ ἐπιμεληθέντες ὧν προεῖπον ἐδει- 
πνοποιοῦντο καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι ἐκοιμήθησαν. 

42. φαρμενοῦχε 1). ἀσιαδάτα Α.α. ἀσιάδα Ὁ. ἣν Δ. ὑμῶν ἄρχει Ὁ. 
συγκατάσσετε ὄπισθε Δ. ἔυο :: δεῆσον] δεῆσον ὑμᾶς Ὦ. 
83: ὁ]. ὦ Δ.Ὁ. πῶ τα; Α΄, 5.,γ.0. ἀρταγέρσας |Ὁ).(. 8. ν.Υ. 
34. πρὸ τῆς] πρώτης 1). πρὸς τῆς α. μὴ ἑκατὸν ἕκαστος 1). αἱκατο- 
στύες Α. στείχουσα Δ... ΘΟΥ̓Τ. 8. . Γ΄ κέρας 1). 25. ἀβραδά- 
της 1). ἢϊς οἱ ᾿ηΐτἃ. συγ. ὑπίσταμαι Α.(α. σοτΥ. 8. ν. ΓΤ. 
46. ὑφίεσθε (ἁ. σοτΥ. 8. ν. Γ. ὁ ἀβρ.] ἀβρ. 1) ὑφίστατο] ὑφ ἴῃ τά8. Ο. 
427. φύλακας 10. 

32. ᾿Ασιαδάτα] ᾿Ασιαδάτας ΄υϊάθπὶ ἰταοσία, 4110] ΒΘΙΠΡΟΓ {Π|5 0110, ὨΪ51 
οἰϊδπ ΓΖοίζθβ ΠΙβί. 3, 718. ὅ'8α νϑυ πὶ 
νἸ θυ] ᾿Ασιδάτης ΑἸΧΙ Δα ΑΠπδ}. 7, 8, 9, 
τι] ᾿Ασιδάτης Ρεῖδα τηθιπογαΐαν, απ|ο- 
οὐπὶ Μοάσιῃ ᾿Ασπάδαν ἀρᾷ [)]οάο- 
ΓᾺΠ] 2, 34. οἱ Ῥεογβαῖὶ ᾿Ασπαδάτην 
δρᾶ Οἰόδίαπι ῬΒΟΙΪ οοά. 72. Ὃ: 37’ 
31, σοηΐα!ς ΒΟΠποιάθσιιβ. Θαθ αἰ- 
γΟΓΒδΘ ΒΕΠΓΡῚΒ ΠΟΠΊΪΠἃ 6588 Ροβιιδᾶθί 
᾿Ασπαμίτρης 10. Ρ. 39, 40: 40, 18. 

34. ἐπὶ κέρως] (οῃδίδηϊου ἴπ ἢδὰς 
[οΥ ται] ελέάμι αὐ0π|" ΓΟΥ Πα σ0Π- 

αιοα τοῦ δεξιοῦ κέρως εϑί ΑΠΔΡ. ἀν 
1. Τὰ κέρατα, οὐ μόνον κέρα, ρτοθαῦ. 
Απεαῖῦ. ΒΘ ΚΙΚΟΙ] Ρ. 104, 2, οἴβιὶ 1118 
ΠΟῊ τηᾶ]0} 465 4αδτῃ ΠΡΡοττη Χθηο- 
ΡΠοητῖα, ααπτη ὈΙΒ.]]αθα πἰαηίατ 'ΓΠιι- 
ΟΥ̓ "ΑἸ 465 οἱ ΔΗ ΙΑ ΙΠΟΥΘΒ. 

47. προεῖπον] προεῖπεν ΒοΙρύθϊη 
τη 8]1π, απο δα Ογτιιπὶ τοίθγαία. 
ΞΟΗΝ, προεῖπον γοίουθι αα ΒΟΥΡ- 
[ΟἹ ΠῚ. 



1.1... ἘΝ. 7207 

ΚΕΦ. Δ. 

Τῃ δ ὑστεραίᾳ πρῷ Κῦρος μὲν ἐθύετο, ὁ δ᾽ ἄλλος 
στρατὸς ἀριστήσας καὶ σπονδὰς ποιησάμενος ἐξωπλίζετο 
πολλοῖς μὲν καὶ καλοῖς χιτῶσι, πολλοῖς δὲ καὶ καλοῖς 
θώραξι καὶ κράνεσιν: ὡπλιζον δὲ καὶ ἵππους προμετωπι- 
δίοις καὶ προστερνιδίοις- καὶ τοὺς μὲν μονίππους παραμη- 
ριδίοις, τοὺς δ᾽ ὑπὸ τοῖς ἅρμασιν ὄντας παραπλευριδίοις" 
ὥστε ἤστραπτε μὲν χαλκῷ, ἤνθει δὲ φοινικίσι πᾶσα ἡ 
στρατιά. 

Καὶ τῷ ᾿Αβραδάτᾳ δὲ τὸ τετράρρυμον ἅρμα καὶ ἵππων 
ὀκτὼ παγκάλως ἐκεκόσμητο. ἐπεὶ δ᾽ ἔμελλε τὸν λινοῦν 
θώρακα, ὃς ἐπιχώριος ἦν αὐτοῖς, ἐνδύεσθαι, προσφέρει 
αὐτῷ ἡ ΙΠάνθεια χρυσοῦν καὶ χρυσοῦν κράνος καὶ περι- 

1, [ΡΥ] πρωί. ὁ μὲν κῦρος Ὦ. 
προμετωπίοις Ὦ.. σοΥΤ. τηρ΄. 686. τη. 
ρίοις Δ... σοΥΥ. 8. ν. Υ΄ 
φοικίσι (ἁ. ἐοττ. 8. ν. Γ΄ 
δάτῃη Α.}).6. 
θώραξ. πανθεία ἢ). 
Α.α. Ζομαγδβ. καὶ χρυσοῦν κράνος Ὁ. 

1. ὥπλιζον---παραπλευριδίοις ] ΟΟηΐ. 
ῬΟΙυχ τ, Τ40} 1] 2,1. 2 

ἤστραπτε χαλκῷ] Απᾶῦ. 1, 8, 5: 
Τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε. 
ΗΥΤΟΗ. 

φοινικίσι)] Ῥιυμη!σθαγ τη {πὴ ἸΟΔΥῚΙΠῚ 
ἀϑαπὶ ἀριιὰ ΡῬαυβᾶβ τη}}] [θβίδηίν 
νϑίθγ πὶ βου ρίοσιιπ 1ΟΕ]. Αρυὰ Ηε- 
τοἀοίμμη 9, 22, Μαβιϑθα8 ἐντὸς θώ- 
ρῆκα εἶχε χρύσεον λεπιδωτὸν, κατύπερ- 
ἐν δὲ τοῦ θώρηκος κιθῶνα φοινίκεον. 
ΟΟὨ Ἰΐτ8.7, 1, 2.. ΒΟΗ͂Ν. 

λινοῦν} Νιοοίαβ Οποη. Αηπη8]. ρΡ. 
247 ΑΙὐ᾽ Ἔκ δὲ λίνου “πεποιημένον ὕ- 
ῴφασμα οἴνῳ αὐστηρῷ ἱκανῶς ἡλισμένῳ 
διάβροχον πολλάκις 'περιπτυχθὲν δίκην 
θώρακος ἐνεδύετο" ἐς τοσοῦτον δ᾽ ἦν 
ἀντιτυπὲς ἁλσὶ καὶ οἴνῳ συμπιληθὲν, ἃ ὡς 
καὶ βέλους εἶναι παντὸς στεγανώτερον. 
ἠριθμοῦντο δ᾽ εἰς ὀκτωκαίδεκα καὶ πλείω 
τὰ τοῦ ὑφάσματος συμπτύγματα. Ραα.- 
ΒΔΠΪΑΒ 1, 21, 7: Οἱ θώρακες οἱ λινοῖ 
μαχομένοις μὲν οὐχ ὁμοίως εἰσὶ χρήσι- 
μοι διιᾶσι γὰρ καταβιαζόμενοι τὸν σί- 
δηρον᾽ θηρεύοντας δὲ ὠφελοῦσιν᾽  ἐνα- 
ποκλῶνται γάρ σῴισι καὶ λεόντων ὀ- 

τοὺς δ᾽ ὑπὸ] τοῖς δ᾽ ἐπὶ Ὁ. 
ἡ στρατιᾶι 1). 

τετράρρυμον Ἧ. τετράρυμον Α.1).Ὁα., 4} τηοχ τηρ΄. Γ. λινοῦς 
“χρυσοῦν καὶ χρυσοῦν Μεγαγυδ. χρυσοῦν κράνος 

μὲν ΟΠ]. ... ΑὮΪ τὴρ΄. ἢϊο ἐξόπλισις. 
μονίππους ] ἵ ἱππους Ὀ. παραμη- 

ὄντας ΟΙΏ. 9 

2. ἀβραδάτᾳ ΒΗ. ἀβραὰΣ 

περιβραχείονα 1). 

δόντες καὶ παρδάλεων. (ΟΠΑΙΙΌι8 
Θαπά θη {|| 9 α1ὖ ΑΏΔΡ 88. 4, 7»15: Εἶχον 
δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ 

δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμ- 

μένα. ΠοΙηοΥο Ααἀτγαβίιβ οἵ Ατηρ 
1. 2, 820, λινοθώρηκες διηῦ οἱ 61- 
οσαηίαγ. 5ΟΗΝ. 

χρυσοῦν θώρακα καὶ] δ΄ εῦθα θώρακα 
καὶ δαιηοῃϊτι Βιυι ὑπ 1] ᾿ἸΠΒΕΥῸΙ 6 
ΠΡ. 1. 8.ὄἁ ΒΓ. ΒΟῊΝ, Ργορδθμηον 
σοπ]θούασα ΜοΥΘΥῚ ᾿πουρυθβ (ἀογ- 
ΤΉΔΏ1ΟΙ, Π8ΠῚ ΤΘΟΘΡΙ, οἷδὶ χρυσοῦν 
κράνος ἰαμὔατῃ τηϑτηογϑηΐ Ρἢ]Π]οβίγαίτιβ 
Ἰτηᾶρ᾽. 2, 9, Ρ. 825; οἱ αι ἴρ88 ἴθι 
ΧΘΗΟΡΠΟΙΙΒ νοῦθὰ ταρϑῦς ΖΟΏΔΓΙΔΒ: 
πλιζομένῳ δὲ προσῆγεν ἡ Πάνθεια 
χρυσοῦν κράνος καὶ περιβραχιόνια, 
απ ᾿'ΓΖοῖζοβ, αὶ 701 γϑρϑύνογαϊ 
(88 α]ΘοΙπηιι5 6, 1, 51, 723 ρΡοῃδΐ [Δ η- 
ἴπτ : Αὐτὴ δ᾽ ἡ Πάνθεια χερσὶν ὥπλι- 
ἕεν ᾿Αβραδάταν. 

χρυσοῦν] [πί6]]Προ τ Ιου οἱ 
θα ]θη ΠΟ 8ΌΓ688, 566 ἸπαιιΓαΐδο, αἰ 
ἈΠ Β.1. τῶ, 27; 18. 28, ἀκινάκης χρυ- 
σοῦς, οὐ 5, 3,12, ξόανον χρυσοῦν, τι] 
γ΄. ἀηποί. 

Ὁ φὔζ»" 
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᾿ Α΄, ’ὔ ᾽ Ν Ἄ Χ “ 

βραχιοόνια καὶ ψέλια πλατέα περὶ τοὺς καρποὺς τῶν χει- 
σι “- ΄-“ , δὰ ἕὰ 

ρῶν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν ποδήρη στολιδωτὸν τὰ κάτω 
Α, ͵ ς “ “- ΟῚ ΡῚ 7] » ΄-“ 

καὶ λοῴον υακινθινοβαφήη. ταῦτα ὃ ἐποιήσατο λάθρᾳ τοῦ 
3 ἀνδρὸς ἐκμετρησαμένη τὰ ἐκείνου ὅπλα. ὃ δὲ ἰδὼν ἐθαύ- [2] 
μασέ τε καὶ ἐπήρετο τὴν Πάνθειαν, Σὺ δήπου, ὦ γύναι, 
συγκόψασα τὸν σαυτῆς κόσμον τὰ ὕπλα μοι ἐποιήσω ; 

͵ 

Μὰ Δί ̓ ἔφη ἡ Πάνθεια, οὔκουν τὸν γε πλείστου ἄξιον" 
σὺ γὰρ ἔμοιγε, ἢν καὶ τοῖς ἄλλοις φανῇς οἱόσπερ ἐμοὶ δο- 
κεῖς εἰναι, μέγιστος κόσμος ἔσει. ταῦτα δὲ λέγουσα ἅμα 
ἐνέδυε τὰ ὅπλα, καὶ λανθάνειν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο δὲ 

΄“ Χ ΄ὔ Ἂ ΄- ΄-“ 

αὐτῇ τὰ δάκρυα κατὰ τῶν παρειῶν. 
5 , “Δ 4 ’ὔ 

4 Ἐπεὶ δὲ καὶ πρόσθεν ὧν ἀξιοθέατος ὁ ᾿Αβραδάτας 
΄ ͵ “ “ " » , Χ  ο Ν 

ὠπλίσθὴ τοῖς ὁπλοις τούτοις, ἐφάνη μεν κάλλιστος καὶ 

ἐλευθεριώτατος, ὁ ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρχούσης" λαβὼν 
δὲ παρὰ τοῦ ὑφηνιόχου. τὰς ἡνίας παρεσκευάζετο ὡς ἀνα- 

5 βησόμενος ἤδη ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐν δὲ τούτῳ ἡ Πάνθεια ἀπο- [3] 
΄“- 7 Ὗ ,ὔ  Α » Ψ . 

χωρῆσαι κελεύσασα τοὺς παρόντας πάντας ἔλεξεν, ᾿Αλλ 
σ Ἁ Ἢ ΄ " ΄ς Ἵ β Χ Ν 

ὅτι μέν, ὦ ᾿Αβραδάτα, εἰ τις καὶ ἄλλη πώποτε γυνὴ τον 
« “ ΄- ἴω « ἴω “-“ 53 7 

ἑαυτῆς ἀνδρα μεῖζον τῆς ἑαυτῆς ψυχῆς ἐτίμησεν, οἶμαί σε 
Ἂ Ο Χ 7 3 Ἀ -“ 

γιγνώσκειν ὅτι καὶ ἐγὼ μία τούτων εἰμί. τί οὖν ἐμὲ δεῖ 
ὮΝ ο ’ὔ Ν Ν 7 53 ’ 

καθ᾽ ἕν ἕκαστον λέγειν ; τὰ γὰρ ἔργα οἰμαί σοι πιθανώ- 
΄- σ΄ ΄ι ν᾿ , σ Ἁ 

ὅτερα παρεσχῆσθαι τῶν νῦν λεχθέντων λόγων. ὅμως δὲ 
» Ν “ Ν “Φ ᾿ Χ 

οὕτως ἔχουσα πρὸς σὲ ὧσπερ σὺ οἶσθα, ἐπομνύω σοι τὴν 

ψέλλια Α.α. στολιωτὸν 1). φολιδωτὸν (ἀ. ΠΟΥΤ. 8. ν. 1. τὰ οτῃ. ἢ. 
ὀπλὼ : Βὲν.Υ, 8. περὶ πανθείας καὶ ἀβραδάτου τηρ. ἃ. ἤρετο 1). 
πανθίαν ). σὺ) οὐ Ὁ. σαυτῆς] αὐτῆς 10. πανθία 1). Ὠϊς εἴ 5. ἢν] 
ἂν 1). φανῇς οἷόσπερ) φάνηθι ὦ ὡς }}. ἔσῃ Α.Ο. οι. 0. δὲ Ογ,. .). 
ἐνέδυέ τε τὰ 1). ἐπηρᾶτο 1). αὐτῆς Α.ὉΟ. ργ. 4. ὧν) ἦν α. 
ἀβραδάτας ᾿ὰ. ἀβραδάτης Α.1).α. ἅτε καὶ] ἅτε 1).Μ. ἡνιόχου Ἀ. α. ΟΟΥ̓Τ. 
Τρ. Τ. 5. ὕποχ. ).6. 8. ν. τ. ΤζΖείζαβ. εἴτις καὶ] εἴτις ). αὐτῆς ὮὨ. 
μείζω 1). τούτων μία ἢ. δὲν οπῃ. ἢ). λόγων οἴ". Ὁ. 6. ἑκοῦσα 10. 

τιάραν ὑακινθινοβαφῆ παρθοῦ ΟΠαγ]-ὀ χιτῶσιν ἐπιπτυχαὶ, μάλιστα ἐπὶ λινῶν 
[0η 0, 4, ὉὈῚ ν. ἴθοτν., στολαὶ ὗακ. χιτώνων. (ὐοηξ. δαϊπηαβῖτ5 δα 'Γογία]}. 
Βιπὶ ἴῃ ΑΥΥΔΠΙ Απδῦ. 6, 29, 9ὅΚυ. Ῥ. 3244. ΗἩΌΤΟΗ. (118 χαοιαε. 
5ΟΗΝ. ΤὨοιῖβί. Ογαῖ. 24. Ρ.3Ζο Β: ΒΟῊΝ. 
Τιάραν ἔχων ἐξ ὑακίνθου τε καὶ σμα- 4. κόσμος] ΑΠΔΡ. 1, 9», 23, σοηίογξ 
ράγδου. 6 πη6Ρ. δα ῬΠΔΙ]αγ. ΕΡ. 35. 

στολιδωτὸν] προ 1115, αι ἴῃ “λανθάνειν ΟΠ το 5, 2, Ρ. 81: Ακων 
νϑβίϊαπι Ἀγα τ 58. ἄθ ἱπαιβευα δα οΥ- μὲν ἀλλὰ ἐπείθετο Χαιρέας" καὶ λανθά- 
πδίτπη 118 ΔΙ αιιθ πὶ σοΟΠΟἸ]Ἰδη τι ἔον- νεῖν μὲν ἐπειρᾶτο, ἐλείβετο δ᾽ αὐτοῦ τὰ 
τηδηΐαγ, στολίδες ἀἸΙοπηΐαν : ΡΟ] 7, δάκρνα κατὰ τῶν “προ. ΖΕΌΝ. 
54: Εἴη δ᾽ ἄν τις καὶ στολιδωτὸὲς (ὑπ αὐτῇ οσοηΐ. 5.1, 5 
χιτών" στολίδες δ᾽ εἰσὶν αἱ ἐξεπίτηδες 4. ὑφηνιόχου) Ὅοην ἢ οι 
ὑπὸ δεσμοῦ γιγνόμεναι κατὰ τέλη τοῖς 6. ἐπομνύω ] ἐπόμνυμι Ζοπαταβ. ϑ86α 
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Χ Ἂ 3 Χ δι ν ΄ Δ Χ “- 

ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν ἡ μὴν ἐγὼ βούλεσθαι ἂν μετὰ σοὺ 
Ν “ Ἄ ΄σ ω » ͵ὔ͵ “ Ἃ 

ἀνδρὸς ἀγαθοῦ γενομένου κοινῇ γῆν ἐπιέσασθαι μᾶλλον ἢ 

καὶ σὴν] καὶ τὴν σὴν Ὦ. 

ὀμνύω οϑὖ ἴῃ οἸη 5 ΑἼΔ0. ὅ, 1, 51; 
7. 6, τ, 5] ΓΤ] ΠΟΥΙῚΒ ΠΙΟΤΉΘΉΪΙ ν] ἀθδη 11 
(411, αἱ ὀμνύοντες Η. ὝΟΥ. 4, 4; 5: 
οὐ 41101, ὠμνύετε ΒΌΡΓΑ 1, 3, 10, 41 η 
ὦμνυτε 510 ἴῃ ΟΠ] Ἶ 15. ΑΙἼΔ}). 2, 5» 22. 
Ἐπ᾿ ὥμνυον Ὀ8 οδϑύ ἴῃ ἴωαογθ ἂρυᾶ 
ΤΠαΟ. 5. 10. 24: Π60 Τάτα βαηΐῦ δρπα 
Τϑοϑύμθηθπῃ (8118, τὖ ὥμνυε Ρ. 552: 
16; ὀμνύοντα Ρ. 554, 22; δεικνύων Ρ. 
556, 22. ὕὐύιτυχηααα 616], 564 μᾶλλον 
διὰ τοῦ ναι, ρεγϊθοῦ Ῥηοία5Β. ΑἸΐ6- 
ΓΆΤΩ [ΟΥ̓ Δ πη 5110 τηθαϊδτη ἔσθ Αὐϊβίο- 
ῬΠΔΠΪ8Β δοίϑίθιη ρδι]] δαί 8641} 61] 
οορίδιῃ δηϊτηδανογ Ῥογβοῃ. δα ἔπιν. 
Μεα. 744. [Αθτογατη οἴϊδιη δριᾶ 
Χοηορδοπίοιη ἢ465 ᾿ηοοτία. Ψ,. νϑγῦ. 
ΒΟΥ, ὁ, 1,7. []}{ΔηπῈὲὰ ὥμνυτε ῥΓῸ 
ὠμνύετε ΥΘΒΌΕΙ 1, 2, 1Ο, Ἰηγ 1015 ΠΌΤῚΒ, 
41 ἴῃ ὥμνυτε σοηϑοηθαηῦ ΑΠΔ. 2, 5; 
322, ὨΘ6ΟῚ, 4;10, ἐπεδείκνυ μὲν οὗ ΕΧ τ'Π0 
ΤᾺ ΠΟΥ. ἀπ ὈΙϊαν] Γθοῖο 8 οὐ ῬΥΘΘίου ΓΘ 
ὨΪΏ1]Ο ΠΠΘ]]ΟΥῚ5Β ΠαΘῚ βουιρίτγεο ἐπε- 
δείκνυε, ααστὴ ΡΤ]ΟΥθη σΟπῆττηθηΐ 
ἸΌΤῚ ΟΡΌΠΩΙ ἴῃ ἐπιδεικνύμενος ΠΟΠΏ561- 
[ἸΘηΐε8. Ἕ(τιϑ βαθπὶ [ουπηὰ ΘΟΠΒ6Γ- 
ναΐα ἴῃ Εἰ, (ὐοτηπηθηΐ. 1, 1,11, ΠῚ] ο6- 
1611 ΟἸΙΏΠ6Β δ ἀπεδείκνυεν οαὐτὰ Ἐπι- 
ΒΘΌΙΟ οἱ ϑδίοθθο διΐ ἐπεδείκνυεν, αἱ 
Η. ὅατ.:, 7. 4. Β. Ν'.. ἐπεδείκνυε, σοἰετὶ 
ἐπεδείκνυ, ἴΟΥΤ.ἃ 11ὈΓΔΤ}18. δᾶ θο Ἰσποία 
αὖ ΑΥἱβίορῃ. Εη. 424: Τοὺς θεοὺς 
ἀπώμνυον 1]]αἴτιπη 510 ἴῃ ΟἸΊΠ68 ΡΙῸ 
ἀπώμνυν, εἷ τηϊστιπὰ 5ὶὺ αποά διεδείκνυ 
Ἰηϊδούπι το] απουιιηὖ ἀριι Υ Πθϑίθπτη 
Ῥ. 92 19., φυαπτῃ ἰρ886 116 Τὶ, σὐτη ο86- 
[6718 ἴῃ ἐπεδείκνυεν σοηδοηύιαί Οοιη- 
ΠΠΕῸ ΤΡ: Ὁ; 5: 4.0: 5, 0. 1ἴ,. 16 
αὐυϊάοτη βεαπθηΐα ἐν, οὐ Ουτορ. 8, 4, 
35» 50108 Ζοῃδγαβ βεγνεί ἐδείκνυ, 4] 
ΥἹΟΙΒΒ1ΠῚ 7. 5. 24: δεικνύετε, αὖ ΟἸΩΠΘΒΊΙ, 
6, 4ο, ἐνεπετάννυες, οἴ Ρ]αἰοη 8 ΤΊτη. 
Ρ. 76 Α. περιημφιέννυ πΟΏΠᾺ]]1 οονΐθ 
αἀδργαναηῦ ἴῃ --υεν. (Οὐὐπβτηοαὶ ἦθ 
ξουτη 8 ΕἸ] Τη5]6} 5 δα 1. Μίβαθϑ ρ. 192, 
ὉὈῚ ὄμνυε φαϊάδπη ὑγὸὺ ὄμνυ : ““Ὄμνυε 
6 ἱπῆπ)οϑ αὐϊάδπὶ εθίας]βΒ (ΟΠ ϊοΟ8 
ἀϑαγραΐασοβ ἔα]886 οχιϑίϊηο. Ηος 
Θηΐτη ἰηΐο ὄμνυε οἱ ὀμνύει Ἰηϊογεδῖ, 
αποα ὄμνυε ὈγΘνοπὰ ΒΥ} πὶ ροβῦ ὅ 
μαθεῖ, ὀμνύει Ἰοησαη. Πδης διΐθηι 
ουτηδτὴ ΠΟῚ ἘΒΌΡΡΑΒ86 νἱἀθηΐαν Οο- 
τηϊοὶ, ΠΙΒῚ αθδη 0 υ ἸΟΠρΆΠῚ 5υ}1 8 08 Πὶ 
5101 βιδ)εοίδιη Παραθαῖ. Πιχογαηΐ 
ὀμνύω ὀμνύεις ὀμνύει ὀμνύων ὀμνύοντες, 

ἀνδρὸς ὈϊΒ Ὁ. γῇ ἢ. 
ταὶ ἶτη6 γΕΙῸ ὀμνύομεν ὀμνύετε ὥμνυον 
(α446 ὥμνυες εἴ οείογαθ ΡΘΓΒΟΠΔΒ) 
ὄμνυε ὀμνυέτω. δϑα]ΐθτη Π181] [410 1Π 
ΘΟΥΙΠΊ ΤΕ] αἰ5. Ομ]. Θαϊ αυοὰ 
ἀθ Οὐπηϊοῖβ αὰ] ροβὺ πο]! ἀθιη νιχθ- 
γταηῦ αἰχιῦ, οἴϊδτη ἀθ ῬΓΌΒ86 ΓΘΟΘΏΓΙΟΙΊΒ 
Αὐἴΐοθο βουρίου 5. νου ββίπη τη ν]146- 
[ὉΓ, οἰβδὶ ΠΡγαυϊοτιιπη ἀρ ΠΟῸΒ ἴθηηθ- 
γἰΐα8 οπηηΐα ρεγνοσς. Εβύ αυϊάθμῃ ἴῃ 
᾿ΠΙ τῖβ ΒΌΡοΥΒΌ 5. ΠοιποβίΠθη18. Ρ. 
1257.» 17, κατεσκεδάννυον, 568 κατεσκε- 
δάννυσαν ᾿ϊοηγΒῖΒ. [ἢ ὈΓΦΒΘΗΪ 
ΤΠΡΥΑΥ Ἰαἀππί ᾿πΐον ἴογτηδβ --ὕασι, 
-ουσι, -ῦσι, υΐὰ5. ἰδιηθη, ἀοσθηΐαην 
δαὶ οτη!δηΐ685, αὖ ΡατΙ5. 5. Βϑιηοβυ 
Ρ. 851, 5» δ ἴῃ δηΐθρθηητηα ΡΟ- 
πρηΐθϑ, αὖ ΑΠΔ80. 6, 2, 2, ἴῃ δείκνυσι ; 
7. 1, 17. ἴῃ ἀναπετάννυσι. Ἰδΐ ααδη- 
ααδῖη ἀπθὶῖδΒ πούὰπι ἢα6 ἰθϑίμιτῃ, 
1118 στϑϑυϊθσο [ουτηδη -οὖσι, (ατιδ πῃ 
Αὐθσατη αἸοῖῦ ΜωσΒ τὰ Δεικνῦσι οἷ 
Ζευγνῦσι, ἔοντηδιη --υᾶσι ΥὙΒΟΘΠΗΪΠΟΥΊΒ 
Αὐοῖβπη, ἴῃ ᾽Ολλύασιν εἰ Ρηγνύασιν 
διαί ἤδπο ΒΡ ΠΟἸτοῚ Αἰ Ο8ΠῚ,. ἔοΥ- 
ΠΠΔΠῚ --υουσιν νΘΙῸ; ἈὈΙ] 8 να]ρΆΓΘΓΩ,) 
ὨΪΠ11 ἰαπιθ δι Ὀῖρσα8 66 δ]]οθμάδ 6 
ΧΟΠΟρΡΠομίθ ἔου πιὰ --υουσιν; 51 οοηΐα- 
1618 νᾶγ. 86Γ. ΑΠ8}.. 6, 3, 5, Ραγίθῦ-. 
απ ΤἬΠογ 146 4, 25; 5» 601]. γΑΥ, 507. 
ἡ Ἐπ. 2.3 δ... τὸς 5.1, 42, ἀΞλ  Οὐν τς 
οἱ Ρ]αίοπθ. Νβο ρ]υγβ δραα 1108 
[δοϊθπάα νἱάθίμγ οοαϊοστη δαοίο- 
Υΐα8. ἴῃ ΤΟ] 1115. δ] βάθη ἔογπιθ εχ- 
ΘΙΏΡ]18, δἰϊδπι απδύθπιιβ ἃ (ὐΟΓΏ]ΟΙΒ 
ΤΘΟΘὨ ΠΟΥ θτ15 ἀϑαγραΐα ζαϊῦ Βοοαμ 1ΠῈ 
ΟὈβθγνδίοηθη ΕἸΓ,516]}, αἱ τϑοίθ 
ΔΗἰτη Δ ἀν αυτ τη 6411} ν 6] ραβδυν] ΓΟΥ ΠΊὰ8 
ἴῃ τυομαι ῬΓΟΓΒᾺΒ. 6588 Ἰηδια]ἴα8, αὐ 
ΤΆΤΟ ἰηξογδηΐ γ6] ΠΌΥΑΓΙ, ααὶ Ἰῃ δοῦνο 
ΡΥΘΟΙΘΡ [ογιηαϑ, 4(α αὐϊθὰ8 βαρΓᾶ, 
ΠΊΔΧΊ ΠῚ ΒΌΡΡΟΠΘΙΘ βο]θηῦ ρα  ΟΙΡΙ ΤΠ. 
ἴῃ [ϑυηϊηϊηο οὗ οαβὶ θ18 ΟΠ] 18, ΚΆΓ]ᾺΒ 
ῬΥΙΏΔΠῚ ῬΥΘΘΒΘητ15. (6. ἔΟΥΠπΊα ἴῃ τυ : 
Θἴβὶ σΟΏΒΘη881 ΠΙΡΤΟΓαΙΝ ΠΘ ἴῃ 80 
αὐ]άθπῃ αἰ ραΥ ΟΣρΡῚῖ ποτηϊπαίινο. 51π- 
ΘΌ]ΑνΙΒ. ἀρὰ Χοηορποηίθην πηαϊζ πα 
Ἰθδτη, 56 ἢδοο φαοαᾷθ [4]]16 γα Ρεΐο. 

τὴν ἐμὴν. καὶ σὴν: φιχίαν) Ρ]αΐ. ΑἸ- 
οἰΌ. 1, Ρ. τοῦ ἢ: Μὰ τὸν Φιλιον τὸν 
ἐμόν τε καὶ σὸν, οοηΐεγί Ποῦν. Αἄνουβ. 
ΥῸ1} 2. Ῥ.. ὅ Δ: 

ἐπιέσασθαι] ἩΕγομαΒ ἐπιέσασθαι 
γῆν ἰηϊογριδίαϊον ταφῆναι. ΌΪ νἱάθ 
ΔηΠοίαΠομθὴ [Ποιηβύθυ μι} νῸ]. 1, 
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“κι » 4 ᾿ ν Ν Ἄ 

7 ζὴν μετ᾽ αἰσχυνομένου αἰσχυνομένη: οὕτως ἐγὼ καὶ σὲ 
τῶν καλλίστων καὶ ἐμαυτὴν ἠξίωκα. καὶ Κύρῳ δὲ με- 

᾿, εν ΄- «ς ΄- 4 5 ᾿ ᾿ σ ρῷ ᾿ς 

γάλην τινὰ δοκῶ ἡμᾶς χάριν ὀφείλειν, ὅτι με αἰχμάλωτον 
4 » ΄- - 7 

γενομένην καὶ ἐξαιρεθεῖσαν ἑαυτῷ οὔτε με ὡς δούλην ἠξί- 
ωσε κεκτῆσθαι οὔτε ὡς ἐλευθέραν ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, διε- 

, Ἁ Υ͂ σι ἴω Κ᾿ Ν Ἄ 

8 φύλαξε δὲ σοὶ ὥσπερ ἀδελφοῦ γυναῖκα λαβών. πρὸς δὲ 
4 ὦ ἾΑ ΄ » , » δὰ ἀν .. λ ΄ «ε ΄ 

καὶ ὅτε Αράσπας ἀπέστη αὐτοῦ ὁ ἐμὲ φυλάττων, ὑπεσχο- 
» ΄σ , δ» Ἀ Ά Ψ [χὰ » “-“ ἢ 

μὴν αὐτῷ, εἴ με ἐάσειε πρὸς σὲ πέμψαι, ἥξειν αὐτῷ σὲ 
Ἂν» . 7 , 

πολὺ ᾿Αράσπου ἄνδρα καὶ πιστότερον καὶ ἀμείνονα. 
ς Ν ΄ γῚ - Ψ ΄ 

9 Ἢ μεν ταῦτα εἰπεν' Αβραδάτας ἀγασθεὶς τοῖς [4] 
,ὕ σ΄ ΄' σ΄ 7 Ν 

λόγοις καὶ θιγὼν αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
» Ἂν 7 3 - 7, ,ὔ ΄“- 

οὐρανον ἐπηύξατο, ᾿Αλλ᾽, ὦ Ζεῦ μέγιστε, δὸς μοι φανῆναι 
ἀξίῳ μὲν [Πανθείας ἀνδρὶ, ἀξίῳ δὲ καὶ Κύρου φίλῳ τοῦ 
ἡμᾶς τιμήσαντος. ταῦτ᾽ εἰπὼν κατὰ τὰς θύρας τοῦ ἁρμα- 

τοτείου δίφρου ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἅρμα. ἐπεὶ δὲ ἀναβάντος 
σ΄ , Ἁ ς » « 

αὐτοῦ κατέκλεισε τὸν δίφρον ὁ ὑφηνίοχος, οὐκ ἔχουσα ἡ 
’ὔ, σ΄ 

Παάνθεια πῶς ἂν ἔτι ἄλλως ἀσπάσαιτο αὐτὸν, κατεφίλησε 
Ὰ ΄ 

τὸν δίφρον" καὶ τῷ μὲν προῆει ἤδη τὸ ἅρμα, ἡ δὲ λαθοῦσα 
» ΄ Ο. » ᾿, ἂς Θ » « 

αὐτὸν συνεφείπετο, ἕως ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὃ 
» ; 53 ᾽7ὔ ,7, ΄“-“ 37 

Αβραδάτας εἶπε, Θάρρει, ΤΠ]άνθεια, καὶ χαῖρε καὶ ἄπιθι 
» “ Ἁ ΄ 3 - ΄ ’ ΄- 

ἤδη. ἐκ τούτου δὴ οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ θεράπαιναι λαβοῦσαι 
“ 3 Ν Χ «ς ΄ 

ἀπῆγον αὐτὴν εἰς τὴν ἁρμάμαζξαν καὶ κατακλίναντες κατε- 
1 

’ -“ ΄σ 

καλυψαν τῇ σκηνῇ. 

ἑαυτὴν 1). ΟΟΥ̓Τ. 8. ν.Υ. 
ἐδ υ. (. 
σει ἃ. 
ΘΟ, ΒΒ... 
αὐτῆς τοῖς λ. Μ. 
ξατο Ζομαγαβ Ρ. τύο (Ὁ. 
ἁρματίου 1). 1Ο. οὐκ] οὐδ᾽ Α.ἃ. 
μὲν] τὸ μὲν Ὦ. 
ἀπῆγον 1). 

θίγων Α.1).α. 

Ρ-. 1852, οὐ Αὔτγθβοῃ. ἴῃ Οὔβοῖν. Μ|8- 
66]]. Βε]σ. 6, 2, Ρ. 404. Κοινὴν 6 ΡὨ1- 
Ἰοβίγαι! Ισοη. 2, 9, ΒΟΙΊΌΘΥΟ ΠΟῊ δϑβὶ 
ΘΡ8.. ΘΗΝ. Ψ, δίθθι.. Τδβον 
᾿Επιέννυμι. 

7. ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι] ΟὈΠΟΙΡΙηδ, 
παλλακῆς, νοσαῦα]ο πο] πὸ, ΞΟῊΗΝ, 

8. ἀμείνονα] Μῶτ ΙΒ Ρ. 234: ᾿Αμείνω 
᾿Αττικοὶ, ἀμείνονα Ἕλληνες. Θ)16Π|, 
5150 6 ΒΕ] ΠρΡΎΠΑΓΘ ΠῚ τη ΒΟΌ]ΙΗΙ βῖνθ Ὀ]πγὰ- 
Ἰθπ ΠΘΕ 115. ΟἸΧΙΓ, τοοῖθ ΡΥ ΘΟΘΡΙΒ56 
ν᾽ θυ] ἄθ ρύόβα, δἰϊα 81 ρορίθο ΑΌΠΟΙ 

7. δοκῶ ροϑύ δὲ 0. 
διεφύλαξε δὲ] διὸ ἐφύλαξεν δὲ 10. 

ἥξειν] ἔσεσθαι «ἀἀ. Α. οὐ ραηοῦ! ποίαξζιτηῃ 1. (. 

9. ἀβραδάτης Α.10. εἴ το. 
εἰς] πρὸς Ὁ. 

πανθίας 1). οἷ το. 

ὄ τ Αγσηθοστ, 
κατακλίναντες κατέκλιναν καὶ [). ῬοΟ]]υΧ 10, 52. 

« 3, ΄ 35) ΄- 

οἱ δὲ ἄνθρωποι, καλοῦ ὄντος τοῦ 

οὔτε με] οὔτε Ὦ, 
ὃ, ἐάσεις Ὁ. ἐά- 

ἀράσπα ΔΑ... 
τοῖς λόγοις] αὐτὴν 1).(. ἸὭΘ.Ὁ 

ἐπεύξατο Α.}).α. ἑμω.- 
δὲ καὶ] δὲ 1). τὰς οἵη. [0. 

πῶς ἔτι ἄλλως ἢ ἀσπάσετο 1). τῷ 
» ’, » Α 

ἀβραδάτης 1}. 11. αὐτὴν 

[11 Δατη]βουϊηΐ, δχὶριιδιηη8 6886 
αι Εἰ γοστιτὴ 8} 1 ἢ]8 ΠῸ8 ΠῚ 66- 
[6 γ18. ΒΙ Π.1Π}0 118. ΘΟΙΏ ΑΓΔ νοσιιπ ἴον- 
Τβ, σΠῸΡΡΘ ΒΘΘΡ᾿ΒΒΙ ΠῚΘ ἸΠΓῈΥ Βο]τια8 
δὲ οσοῃπίταοίαβ ναταπίπιιη, Εἰχὶ δὰ 
ΓΠ 68. ϑίθρῃ. ν. ᾿Αμείνων. 

11. τῇ σκηνῇ ῬΟΙΙΙΧ το, 52 ἰηΐθγ- 
ΡΙΓοίαι" τὸ ἐστεγασμένον μέρος τῆς 
ἁμάξης, οἱ καὶ κατέκλιναν καὶ κατεκά- 
λυψαν τὴν σκηνὴν ΘΧὨΪο,. [{ἀ οἰϊδπη 
ΟΠ γο 5, 2, Ρ. 82 (τορ. [4ρΡ8.): Τὴν 
Καλλιρρόην εἴασεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης 



118. ΝΙ. ΟΑΡΑΟῚΥ. 911 

θεάματος τοῦ τε᾿ Αβραδάτου καὶ τοῦ ἅρματος, οὐ πρόσθεν 
ἐδύναντο θεάσασθαι αὐτὸν πρὶν ἡ Πάνθεια ἀπῆλθεν. 

Ὡς δ᾽ ἐκεκαλλιερήκει μὲν ὁ Κῦρος, ἡ δὲ στρατιὰ παρε- 
τέτακτο αὐτῷ ὥσπερ παρήγγειλε, κατέχων σκοπὰς ἄλλας 
πρὸ ἄλλων συνεκάλεσε τοὺς ἡγεμόνας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

12" Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τὰ μὲν ἱερὰ οἱ θεοὶ ἡμῖν φαί- 
νουσιν οἷάπερ ὅτε τὴν πρόσθεν νίκην ἔδοσαν" ὑμᾶς δ᾽ ἐγὼ 
βούλομαι ἀναμνῆσαι ὧν μοι δοκεῖτε μεμνημένοι πολὺ ἂν 

ι4 εὐθυμότεροι εἰς τὸν ἀγῶνα ἰέναι. ἠσκήκατε μὲν γὰρ τὰ εἰς 
τὸν πόλεμον πολὺ μᾶλλον τῶν πολεμίων, συντέτραφθε δὲ 
καὶ συντέταχθε ἐν τῷ αὐτῷ πολὺ πλείω ἤδη χρόνον ἢ οἱ 
πολέμιοι καὶ συννενικήκατε μετ᾽ ἀλλήλων" τῶν δὲ πολε- 
μίων οἱ πολλοὶ συνήττηνται μεθ᾽ αὑτῶν, οἱ δὲ ἀμάχητοι 
ἑκατέρων οἱ μὲν τῶν πολεμίων ἴσασιν ὅτι προδότας τοὺς 
παραστάτας ἔχουσιν, ὑμεῖς δὲ οἱ μεθ᾽ ἡμῶν ἰστε ὅτι μετ᾽ 

15 ἐθελόντων τοῖς συμμάχοις ἀρήγειν μάχεσθε. εἰκὸς δὲ τοὺς 
μὲν πιστεύοντας ἀλλήλοις ὁμόνως μάχεσθαι μένοντας, 

[5] 12 

τε οτη. ).α. 
δὲ καλλιερήκει Ὦ. 
18. ξύμμαχοι α. 
ἢ Α.α. οἱ οὐχ. ἢ). 

ἡμῖν οτη. 10. 

ἥττηνται 10. 
(ΟἹ ον ογ. μετὰ θελόντων Α.Ε. 
χεσθαι 1). 15. [ΛὈ1] ὁμονόως. 

καὶ συνεκάλυψε τὴν σκηνήν. 001 οὐτὴ 
ΗΘπη βίου 810 Του γὰ5 σθηβοῦ σκη- 
νὴν ἀρ ΧΕΠορΠπομπίεμη βου θη ΠῚ, 
αὖ σκηνὴ 561 ΟΔΙΠΊΘΤΕ ΟΥ 118 ν 610 δαΐ 
Β'Πάοη6 ΟὈΪΘΡῚ ἀϊοαίασ. Ξδβα ογδί 
σκηνὴ κύκλῳ περιπεφραγμένη, αἱ Ρ]ὰ- 
ἰΔγομιιβ ΤΠοιηϊβίοοϊ. Ὁ. 26 αἷΐ, σα] 8 
Ἰαΐογα οὈίορθθαπί παραπετάσματα, ατ188 
ΤΘΙΠΟΥ ΘΙ οὐ οὈαοὶ ροίογδηῦ. Ἀθοῖβ 
ἴα τῇ σκηνῇ κατακαλύπτειν τινὰ αἰεὶ 
Ροίεβί. ΒΟῊΝ, Θυοα Ρο]]ποὶ αυο- 
416 τοϑυιτποραὺ ΗΠ αὐοπηβοῦ. Μοιηο- 
γαὺ [Δ ]θ ΟΌΤΓΆΓΩ ϑἰατη Πιοάοτγτιιβ 20, 
25; 864 ἅρμα σκηνὴν ἔχον (ἸοΘΏ8. 

καλοῦ ὄντος ] Τ,Οοτιτὴ ἰτηϊ αι το πα γτϑα- 
ἄδγα βίαι (πάτο Ρ. 83, πιοηθηΐθ 
Ἶᾶτὰ ΑὈτοβοῖῦϊο [,θούϊομ. Αὐιβίθθηθί. 
Ρ. 46. ΟΗΝ. 

12. σκοπὰς ἄλλας πρὸ ἄλλων] ῬδΥ 
ἰηΐουνα]]α αἰβροβιίαβ Δ δοὶθ Ουυὶ δά 
ΒΟΒΌ]Θ ΠῚ ΨΘΥΒΊΙΒ. 

14. συντέτραφθε] 2,1, 28. 

ἡ] ἢ 6. ρζγ., υὖ νἹἀθίατ. 
δὲ κεκαλλιερήκει Ε. 

συνενικήκατε . 

12. δὲ καὶ καλλιερήκει Α. 
ἔλεξεν ὧδε] ἔλεξε τάδε ἃ. 

14. μὲν οτη. Ὁ. μᾶλλον] μᾶλλον 
πολλὰ] πολλὰ μὲν [).(α. ΘΟΥΤ. ΓΤ. 

μεθ᾽ αὑτῶν] μετ᾽ αὐτῶν Α.Ο. ΡΥ. μεθ᾽ ἑαυτῶν 1). καθ᾽ ἑαυτῶν 
τῶν συμμάχων 1).. 8. ν. Υ. μά- 

ἀμάχητοι] Ἐογυτηδτῃ ἴῃ ΡΙΌΒ8 8115- 
Ρθοΐδτη ῬΙῸ ἄμαχοι ποίαν! δα "68. 
ϑῖθρι. ΝῚΒῚ δηΐτη ΡΓΘΘΘΙ 1, Ϊῃ 8]. 
ϑυϊαῶ γ6] ΖοῃΔΙΘ : Λμαχος, ἀντὶ τοῦ 
μὴ μαχόμενος. Ξενοφῶν. καὶ ἀμάχη- 
τοι οἱ μήπω μεμαχημένοι. Θὰ ρ88 
ΒΙρ: 1. ἄμαχοι Θϑ 4.1, τ6. 5:16 δαΐθιη 
Ἰηΐον ἀμαχητὶ εὖ ἀμαχὶ γΑΥΙΑΥῚ ΑἸΧῚ 101- 
ἄδθη. ΑΙ ΠΟΥ ἀμηχάνητοι ΡΙῸ ἀμή- 
χανοι ἃριιὰ δυϊάδηη βουϊρύστη ποῦα- 
ὈΪΡῸΓ δα 7, 5. 2}. 

15. ὁμόνως}) [ὰ βου θθηπτη 6556 
ἢϊς οὐ Αρβϑϑ. 1, 27. δ συϊοααϊα 5ἰτη1}16 
Δραα Αὐὔοοβ ᾿Ἰητα]οραπῦ ΠΠΓΑΙΊ, ΑἸΧῚ 
Δα Η, 6Υ. 2,1, 2, οἵ δα ϑίθρῃ. Τη68. 
ν. Εὔνους. ὕὍὅὍ0Ὁ᾽Γ᾽] ψφιοα ποῖδν!ϊ εὐνόων, 
ΘΙ Π1Π1] ργρϑίαί πλόων ἈδιρΡ. ΑΙ Π6Ώ.1, 
20 ΡΙῸ πλῶν, απο υὔταν Ρ]αΐο, ΠΡ τὰ- 
Τ115 ἴδ 11. ἴουθ αἸβίγα ΘΠ ΠΡῈ5, αὖ πλόοι 
ὉΠῚ5 6 Ορίπηῖβ πα. 5, 7. 7. νόῳ 
ἀθίθ ΟΥ̓ 65 ΒΌΡΤΑ 5, 2.1]. Μία] Ἠξθὸ 
ν τα ἀοίεπαιϊὶ Θεοῦ, δα ατερ. Ρ. 481. 
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τοὺς δὲ ἀπιστοῦντας ἀναγκαῖον βουλεύεσθαι πῶς ἂν ἕκα- 
ιόστοι τάχιστα ἐκποδὼν γένοιντο. ἴωμεν δὴ. ὦ ἄνδρες, ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους, ἅρματα μὲν ἔχοντες ὡπλισμένα πρὸς 
ἄοπλα τὰ τῶν πολεμίων, ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ἱππέας καὶ ἵπ- 
πους ὡπλισμένους πρὸς ἀόπλους, ὡς ἐκ χειρὸς μάχεσθαι. 

17 πεζοῖς δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις οἷς καὶ πρόσθεν μαχεῖσθε, Αἰγύ- 
πτιοι δὲ ὁμοίως μὲν ὡπλισμένοι εἰσὶν, ὁμοίως δὲ τεταγμέ- 
νοι" τάς τε γὰρ ἀσπίδας μείζους ἔχουσιν ἢ ὡς ποιεῖν τι καὶ 
ὁρᾶν, τεταγμένοι τε εἰς ἑκατὸν δῆλον ὅτι κωλύσουσιν ἀλ- 

18 λήλους μάχεσθαι πλὴν πάνυ ὀλίγων. εἰ δὲ τῷ ὠθοῦντες 
ἐξώσειν πιστεύουσιν, ἵπποις αὐτοὺς πρῶτον δεήσει ἀντέ- 
χειν καὶ σιδήρῳ ὑφ᾽ ἵππων ἰσχυριζομένῳ᾽ ἢν δέ τις αὐτῶν 
καὶ ὑπομείνῃ, πῶς ἅμα δυνήσεται ἱππομαχεῖν τε καὶ φα- 
λαγγομαχεῖν καὶ πυργομαχεῖν ; καὶ γὰρ οἱ ἀπὸ τῶν πύρ- 
γῶν ἡμῖν μὲν ἐπαρήξουσι; τοὺς δὲ πολεμίους παίοντες 

ι9 ἀμηχανεῖν ἀντὶ τοῦ μάχεσθαι ποιήσουσιν. εἰ δέ τινος ἔτι 
ἐνδεῖσθαι δοκεῖτε, πρὸς ἐμὲ λέγετε. σὺν γὰρ θεοῖς οὐδενὸς 
ἀπορήσομεν. καὶ εἰ μέν τις εἰπεῖν τι βούλεται, λεξάτω" εἰ 

δὲ μὴ, ἐλθόντες πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ “προσευξάμενοι οἵ οἷς ἐθύ- 
ζοσαμεν θεοῖς ἢ ἴτε ἐπὶ τὰς τάξεις" καὶ ἕκαστος ὑμῶν ὑπομι- 

μνησκέτω τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ ἅπερ ἐγὼ ὑμᾶς, καὶ ἐπιδεικνύτω 
τις τοῖς ἀρχομένοις ἑαυτὸν ἄξιον ἀρχῆς, ἄφοβον δεικνὺς 
καὶ σχῆμα καὶ πρόσωπον καὶ λόγους. 

ἂν οτη, 1). ἐκποδῶν (τι Α.) τάχιστα Ὦ). 16. ἴμεν Ὦ. πθτι 
αὕτως. 17. ἄλλοις] πολλοῖς α. 8.ν.Γ. οἷς] οἵοις 10. μαχεῖσθαι Ὁ). 
αἰγυπτίοις (αὐ (ἃ. σοττ. τ.) δὲ οἱ ὁμοίως 1). ἀσπίδας] ἐλπίδας ἃ. καὶ 
ὁρῶν] καὶ ὡς ὁρῶν 1). ἑκατὸν] ἕκαστον Ἀ.(. ργ. 18. τῷ οῃῃ. Α.Ο. 
ἰηΐτγα ν. Υ. ἰσχυριζομένων αα. 8. ν. Τ΄ ὑπομένῃ 10. καὶ πυργομαχεῖν 
οἴη. Δ... τὰρ. τ. ὑμῖν 1). 10. τινες Ἀ.α. δοκεῖτε] δοκεῖ τις Ὠ. 
οὐδὲν 1), ἐθύομεν 10. 

τό. ὡς---μάχεσθαι) ἘἈρεῖς. (ὐἀππογα- ἔϊιώη οοηυῖπι8. ΒΟῊΝ. 
ΤΊΙ5 νΘΥΓ: δ θυ 2 Υ οἱ ομηιὶ οημῖς τἴ- 8. ὠθοῦντες ἐξώσειν] Υ΄. δα 5, 4, 51. 
γίδηιο αγηιαΐ5 σοηΐγα ἵπογηιθς (60η- 20. πρὸς τὰ ἱερὰ] Αα Ἰοσιτη Ὁ] 
ἐοπααγπαι5), αὐ αἱ σογηιηυϊἐ οηαμην ρ..6- 58ογα [δοία ογδηΐ 8.12. Υ', δῆ ἡ, 3, 6. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ει Υ̓ῬΡῬΟΥ ὙΓΑΓΔΈΓΡΓΆ: 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
΄ Α Ἂ, 3 ’ ΄ “ ᾽ » ᾿ Ὶ ; ᾿ 

Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοις θεοῖς ἀπῇσαν πρὸς τὰς τάξεις 
τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν προσήνεγκαν οἱ θερά- 
ποντες ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν ἔτι οὖσιν ἀμφὶ τὰ ἱερά. ὁ δὲ 

Ν , 

Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξάμενος ἠρίστα καὶ με- 
“ ’ Ἃ Ν ΄ ἐν ᾽ ͵ 

τεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένῳ: καὶ σπείσας καὶ εὐξα- 
΄ 3, Ἶ « εν ΟΘδος ἰν 4 3 Ψ, 

μενος ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ περὶ αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. 
- ’ ΄ “ « ΄ 3 ἐν 

μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησαμενος Δία πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ 
4 ᾿ ΧΝ Φ“ ᾿ς Χ ᾿ς 3 ὅν γᾶν 

σύμμαχον ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν 
΄’, δὶ , ᾿ Ν ΧΝ ΄ ΄- 

ἐκέλευσεν. ὡπλισμένοι δὲ πάντες οἱ περὶ τὸν Κῦρον τοῖς 
» “ σ΄ “ - Ψ' ΄“- 

αὑτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, χιτῶσι Φοινικοῖς, θώραξι χαλκοῖς, 
κράνεσι χαλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μαχαίραις, παλτῷ κρα- 
νεΐνῳ ἑνὶ ἕκαστος" οἱ δὲ ἵπποι προμετωπιδίοις., καὶ προ- 
στερνιδίοις καὶ παραμηριδίοις χαλκοῖς" τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα 

ι. [λ0γΥ] ἀπήεσαν. ἀπίεσαν α. αὐτὸν] αὑτὸν ἃ. ἐμφαγεῖν. καὶ ἐμ- 
ποιεῖν 1). ἀμφὶ] ἐπὶ 1).Μ. οοτν. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ] οἱ δὲ ἄλλοι 1). αὐτὸν Ὦ. 
ἐκέλευεν 1). Ζ, πάντες] ἢ ἦσαν «αα. Ὦ. λόφοις λευκοῖς οτ. ἃ. λόφοις 
δὲ λευκοῖς ἃ. κρανεΐνῳ] κράνει Α.α. ργ. κραΐνῳ. οἷ ἢ. ἔνι Ὁ. ΡΥ. καὶ 
παραμηριδίοις ΔΝ ΕἸΒΚΙτι5. καὶ παραπλευριδίοις Ὦ. Η., αὰθ οτῃ. Α.α. καὶ 
ἸΌΥΙ ροβὲ ταῦτα. ΤΥδηβροβαι ΥΝ οἰβίςιαβ. 

Ι. ἀπαρξάμενος) Μογοιη Οτεθοογιιπὶ λεπιδωτὸν, κατύπερθε δὲ τοῦ θώρηκος 
εἱ Βοιηδηογιπη δηαιταΐ []οηνβϑῖιιΒ κιθῶνα φοινίκεον. ΒΟΉΝ. 
ἘΙΩΙ. Ἀπὶ|ι. ἢ. 7, 72, ΧοποΡΠοα Ηϊεν. κρανεΐνῳ] Ηος εβὺ παλτὸν ἰσχυρὸν 
ΠΣ ΤΗΝ, ομ. Οἄ. Ξ',. 422. ΒΌΡΓα ΤΠΘΠΊΟΓΑ ΠῚ 6, 2, τό. παλτὰ 
ΖΕΌΝ. κρανέϊνα ῬοΥΒ18. οὔϊατη ἰπ Η]βὲ, αγ. 5, 

ἐκέλευσεν) [π|6]]. ἀναβαίνειν. 5ΟΗΝ, 4:12. ἀοαϊι. ΞΟΗΝ. 
2. ὡπλισμένοι] 1)6 ΟἸΏἾΪΒ80 ἦσαν ν. παραμηριδίοις ΡΓῸ παραπλευριδίοις 

δπποῦ. δα ΑΠ8}". 5, 2, 26. {ΓΔ ΠΒΡΟΒΙΐΟ αυοα αηΐθ παραμηρίδια 
χιτῶσι) Ἀρυὰ Ἡοτοάοίυτη 9: 22, Ροπθθδίιι καὶ τοδί εαϊῦ Δ οἰβκίιιβ, σοι - 

ΔΙαβιβίιιβ ἐντὸς θώρηκα εἶχε λύσιν [οΥῸΠ5 Ἰοοιτη ἴς ἃτίο βατιοϑνὶ 12, 5: 
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, ΤΥ Ν “5 Ψ “ ΄ ΄, Ν 
παραμηρίδια ἣν καὶ τῷ ἀνδρί: τοσοῦτον μόνον διέφερε τὰ 

" σ “ Ἀν ᾿ ΒΩ ἐν, ΄ - 

Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν ἀλλα ἐκέχριτο τῷ χρυσοειδεῖ 
7 ᾿ Ν Ψ σ“ “ ’ ϑιΔ 

χρώματι, τὰ δὲ Κύρου ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον ἐξέλαμπεν. 
5 Ἂς »" - ὐδδι, Ὁ .“5Λ 3 ΄, Ό ᾿, Ἃ 

3 ἐπεὶ δὲ ἀνέβη καὶ ἔστη ἀποβλέπων ἧπερ ἔμελλε πορευ- [2] 
εσθαι, βροντὴ δεξιὰ ἐφθέγξατο" ὁ δ᾽ εἶπεν, ̓ Εψόμεθα σοι, 
ὦ Ζεῦ μέγιστε. καὶ ὡρμᾶτο ἐν μὲν δεξιᾷ ἔ ἔχων Χρυσάνταν 
τὸν ἵππαρχον καὶ τοὺς ἱππέας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ ᾿Αρσάμαν 

Ν Ἀ Ψ' ἊΝ Ἁ ζω Χ Ν “- 

4 καὶ τοὺς πεζούς. παρηγγύησε δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον 
Ἂς, 79 Βὴ “ ἐ 5 Ἁ ᾽ “ Ν ἴω » Ἂς ΄- 

καὶ ἐν ἰσῳ ἐπεσθαι ἣν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς 
ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ 
σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ διαμένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς 
πολεμίους εἰς τρὶς ἀνέταυσε τὸ στράτευμα. 

διέφερε) διέφερεν 1). διέφερον Α.Ε. 
χρωστο |). χρυσοειδὴ 1). 

ἀρσάμαν ΕΒ] ΟΙρἢιι5. ἀρίσμαν Α.α. 

8» 750. 
τῷ] τῶν 0. ΡΓ. 

᾿Οπλίζειν δεῖ καὶ τὸν ἵππον προμετωπι- 
προ δὰ ἌΣ , 

δίῳ καὶ προστερνιδίῳ καὶ παραμηριδίοις" 
ταῦτα γὰρ ἅμα καὶ τῷ ἀμβάτῃ παραμη- 
ρίδια γίγνεται : ἈΌΪ 1146 π| παραπλευ- 
ριδίοις Θ85[ ἴῃ 10}15, βδεα 46 παραμηρι- 
δίοις Ἰοχαϊ! βου! ρίοτο πη αοοθῖ 8. 1Ο: 
Κνῆμαι δὲ καὶ πόδες ὑπερέχοιεν μὲν ἂν 
εἰκότως τῶν παραμηριδίων : δ ἔΟΥΓΟῚΒ 
παραπλευριδίοις ἸοσῸΠΊ 6556 1 ΘΑ 8115 
οὗ γεϑ 1088 εἴ Ογτ. 6, 4,1, ἀοοοί, 

ἐκέχριτο 1 [{ΠΠ{π| ἸρΊΓΓ πηθία]]ο 
ΘΟ]ΟΥ τοίη ογαῦ ΔΥΠΟΥ ἢ {Π]ΡΌΤΘΙΙ, 
4] ρασιι8 ΟΧ ΟΥΤῚ ΔΥΠ Δ ΠΊΘἢ115 ἔα]ρὸ- 
Ῥαΐ, νϑ] τι] ΒΡΘΟΙ]1 τη θία]}1Ο] ΡΟ] 1551]. 
ψογθαμπι ἐκλάμπειν Δ]106 1 τισι ρίαν Η, 
ατ. τ, 1, τύ, τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος. 
5ΟΗΝ. )6 ἔογηδ νϑυΌὶ ν. δα 7, 5. 22. 

4. ἐφθέγξατο] 1)6 {πῦα οὖ οἸα558160 
ὉΠΙῸΓ δοαθπὴ νοῦρθο Χοπόρποη ἴῃ ἃ- 
ὩΔΡαβ1. 5ΟΗΝ. 

“Ἑψόμεθα) ΜΝ ΓρΊ]αησσα. ]πα ἀξ η. 
4, 5706: 8οηηῖηιν" ἔθ, βαηοίθ αἰθοΥΊ 1, 
γιιδητ5 65, οοηΐοτ Μαυγοίαβ. 5ΟΗΝ, 

᾿Αρσάμαν] 58. 8, 1(68Π] ΠΟΠΊΘΗ 51Π6 
ναγϊθίαϊθ βουϊρίαμη. ΑΥαβραβ νθ]ὶ Α- 
ΤΙΒθαΒ ΒΌΡΓΑ 0, 3, 21, ΠΟΙΏΪηδίιϊι8. δϑύ 
μυρίαρχος οὐ Θαιϊτππὶ ἄπχ; σΟηΐτα 
Πϊο ποβίθυ Ποῖηο ρϑαϊδιτη απιχ, ἸρΊΓαΓ 
αἰνοῖβαβ. Νβϑο οοηϑίαϊς 1116 Αὐαβρὰβ 
Μεαάσβηθ ἃη ᾿εῖβα ἃ Μϑᾶῆο αἴνουβιβ 
ἔπεσι. Ηἰς Αὐβαπμαβ Ῥαϑῦβα οἵ ατχ 
Ρϑαϊπιπη Ῥουβάσγατη Παϊΐ, τῦ (ΟΠ νβαηΐαξ 
Ῥοῦβα, οαυΐατη ἄπχ. 5ΟΗΝ, 

ἐξέλαπεν εὖ μ5.ν. 
4. ἀποβλέπων σοάϊορ5 Βτοαθὶ, Εὰ.Ρ. βλέπων ἈΑ.Ώνσ. 

ἀρασάμαν 1). 
4. σημεῖον κύρου πολεμ. 1). τηρ΄. σημεῖον τῶν περσῶν ἀετὸς ἃ. την. 

εἰς τρὶς] καὶ τρὶς Α.Ὁ. Ἡ. 

ἐκέχριτο] ἐκέχριστο Ἀ.α. ἐκέ- 
Α. ἐξέλαμπον ἃ. ὈΓ. 
ἐν μὲν] [ΔὈγ] μὲν ἐν. 

ἀρίσβαν  κᾺ Ῥ Ζοίζεβ ΗΙΞιί. 

4. παρορᾶν] δαρΓα 8... δθν,ν ἃ 
ἈΡΊΩΪΏΘ Ῥεγβὸ ὁ ὁμότιμοι ᾿πσοαπηΐ “ἜΣ 
ρῶντες εἰς ἀλλήλους. ϑ'6α πιοχ 5. 
παρορᾶν οδ΄ ΟὈΒοῦτΘ νά 6Γθ. ΘΟῊΝ. 

ἐν ἴσῳ] [π|6]]Π|ρο βήματι γε] δια- 
στήματι, ϑὀᾷιο ρσταᾶι ψνῈ] βραῖϊο. 
ΒΟΉΝ, Οδηξ, 5.9, 

4. ἀνατεταμένος] [π{6]]Πρὶὲ τὰς πτέ- 

ρυγας ΝΥ Εἰβκῖτιβ οἵ εχ ΟἼΠ0 2, 3, τύ, 
ΡΙΠΠ88. ΧΙ 600] 511η1}15 Ἰηΐογρυοία- 
[πνῦ. Ἐοάθιη γῦρο ἀ6 δοάβθιη βῖρῃο 
ΓΟΡΊΟ ΘΧΘΙΟΙττι5 ῬΘΥΒΙΟῚ αὐϊὰν Χοπο- 
ῬΒοΩ ἸΏ. ΑΤΙΒΏΔΒΙ 1: ἘΔῚ 12, ἘῚ οβί 
ἐπὶ πέλτης Θ Ποχῖρρο ἀνατεταμένα 
ἐπὶ ξυστῶν ἠργυρωμένων τοίοτί ϑ:τ14 85 
ἴῃ ξυστόν. ἴῃ Αμαθαβὶ Ζθαη8 ψοῚ- 
ὈῈπὶ ἀνατεταμένος ᾿η οΓΡΓΟίαϊτ 6γθ6- 
ἐϊι5, δαΐθηδιδ.; οοΟηΐγα Ὠϊσ ΘΧΘΠΊΡΙΟ 
(δι υαυ οαΐρηϑδὶς αἴϊδ. ἘΘΥΓΘΠῚ, 5] 
οἰ θη5 αἰα5 ἸΠ οΓΡΓΘ ΔΓ ΘΗ αν, αὖ αβΐ 
ἀνατεταμένος τὴν μάχαιραν 4:51, 3» εἴ 

7.1. 34, 864 τὰς πτέρυγας ΟἸΩΪΕ ἴῃ 
ἢας αἰοίοπο ἀπσιπη τηϊπὶ νἱαοίαγ. 
ΦΟΗΝ. ΡΝ... δηποῖ. δὰ Αμπᾶῦ. Ἃ6 
ΒΙσ.Ο 84 01180 8115 Ἔχ [θ ἢ818 Ποῖα. 
᾿ὑπερφαλαγγοῦντες] δὲ ὑπερέχειν 

τοῖς κέρασι τῶν πολεμίων, τ ᾿8: ἘΠ. 
τ. 4, 2,11, δοὶθη 1η τἰτΌ 4116 ΠΟΥ 
γα ὨοβτιπΠ Θχϑγοϊ πη οχίθ ποῦ. 
5ΟΗΝ. Ν.΄. δα ΤΊιθβ. ϑίθρἢ. 

εἰς τρὶς] ὅϊ΄ς ΑΠΔ}.. 6, 4, τύ, αἰϊδαιιθ 
Ἰοοῖβ 84 68. ϑδίθρῃ, ν. τρὶς οἰζαι!8. 
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Χ ’ὔ ς , 4 27 

᾿Επεὶ δὲ προεληλύθεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους, ἤρχον- 
.Ἶ “ ΄, » , 

το ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιον παρ- 
“ « 3. ἃ “ ΄- ’ὔ 5 , ποὺς 

ορᾶν. ὡς ὃ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις ἐγένοντο 
Ν Ὑ ΄ Ῥ ͵7ἵ Ν ς 7 θ « λ 

καὶ ἐγνωσαν οἱ πολέμιοι πολυ ἑκατέρωθεν ὑπερῷα) αγ- 
γοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα, οὐ γὰρ ἔστιν 
ἄλλως κυκλοῦσθαι, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλωσιν, ὥσπερ 

γάμμα ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιήσαντες, ὡς πάν- 
Υ͂ Ῥ Ἁ ΄σι ΄σ ΄σι 3 Γ. 

τοθεν ἅμα μάχοιντο. ὁ δὲ Κῦρος ὁρῶν ταῦτα οὐδέν τι 
“- ε ,ἷ » ϑ'- γ “4 ς - ο δὲ « 

μᾶλλον ἀφίστατο, ἀλλ ὡσαύτως ἡγεῖτο. κατανοῶν ὃὲ ὡς 
, Ν “ Ψ 5 Υ Ν ἃ 

πρόσω τὸν καμπτῆρα ἑκατέρωθεν ἐποιήσαντο περὶ ὃν 
ἂν ᾽ὔ Χ 3 “ δ “ 

κάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ κέρατα, ᾿Ἑιννοεῖς, ἐφη, ὦ Χρυ- 
Ζ 7 Χ Χ - ,ὔ ῳ ε 

σάντα, ἐνθα τὴν ἐπικαμπὴν ποιοῦνται; [ἰάνυ γε, ἐφὴη 
7 ΄ Χ Ψ, - 

Χρυσάντας, καὶ θαυμάζω γε. πολὺ γάρ μοι δοκοῦσιν 
ἴω Ἁ Ν ἴω ΄- ,7ὔ Ἂς ᾽ν 

εν τὰ κέρατα ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. Ναὶ μὰ 
Γ 7 ᾿ 

. ἐφη ὃ Κῦρος, καὶ ἀπό γε: τῆς ἡμετέρας. Τί, δὴ 
ἤ 

τοῦτο; Δῆλον ὅτι φοβούμενοι μὴ ἢν ἐγγὺς ἡμῶν γένηται 
Ν ,ὔ “- “α 7 7 3 ν) » 

τὰ κέρατα τῆς φάλαγγος ἐτι πρόσω οὔσης, ἐπιθώμεθα αὐ- 
“- ΕΝ 5υ ΠΥΝ ε ᾿ “- Α͂ 5» ω 

τοῖς. ᾿Ἐπειτ, ἐφη ὁ Χρυσάντας, πῶς δυνήσονται ὠφελεῖν 
ε “ Χ «ε 7 Φ δ 3 7 3 Ἂ 

οἱ ἐτεροι τοὺς ἐτέρους οὕτω πολυ ἀπέχοντες ἀλλήλων ; 
3 Α ΡΝ , ἐν , ε Ν ΄ὕ ν ΄ 
Αλλα δῆλον, ἐφη ὁ Κῦρος, ὅτι ἡνίκα ἂν γένηται τὰ κέ- 

,ὔ “ »9 “ « Υ 

ρατα ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τοῦ ἡμετέ- 
βου στρατεύματος, στραφέντες ὡς εἰς φάλαγγα ὁ ἅμα πάν- 
τοθεν ἡμῖν προσίασιν, ὡς ἅμα πάντοθεν μαχούμενοι. Οὐκ- 

5. δὲ] δὲ ἤδη Α.α. προσεληλύθεσαν Α.Ε. προεληλύθεισαν Ὁ ἘΠ Ἐ] εἰς Ἢ. 
ἀλλήλοις] ὄλληνες Α.Ὁ. ργ. ἐπιφαλαγγοῦντες 1). αὐτῶν Α.Ο. ἑαυτῶν Ὁ. 
ἐπικάμπτουν Ἂς ὥσπερ] ὅπως ὥσπερ ἴ). γράμμα Α.α. ὡς οἵη. ὮὨ. 
6. ὁ δὲ κῦρος] κῦρος δὲ 10. τι ὉΠ]. ᾽. ὡσαύτως] ὡς Ὁ. καπτῆρα Ε. 
ΘΟΥΤ. 5... Τ΄ ἐπ. ἕκατ. Ὦ. ἐποιήσατο ἈΑ.(. 6ΟΥΤ. ἐπικαμπὴν] ἐπικαμ- 
πτὴν 1). τ ροβῖ π᾿ ἸῃΒΘυ ΠΠΩ, 86 ΤΌΥΒΙΒ ἀο]οίαιη τ. ἃ. αὐτῶν Ὁ). η- ὅτι] 
ἔφη Δαά. ἢ)... 5. ν.τ. ἢν ἐγγὺς] ἐ ἔνεγγυς Ἁ. α. ἔτι πρόσω] ἐπὶ πρόσω 
Δ.α. ρζυ. ἐπιπρόσω (ΟΥΥ. ἐπιθ.] καὶ ἐπιθ. Α. ἀπέχοντες ἔχοντες Α. 
ἀλλὰ δῆλον οτῃ. Α.(. τηρ.. τ. ὁ κῦρος οτη. ἈΑ.Ε. 5. ν. τ. γένωνται Α.α. 
ΘΟ. Βὲν. Υ. στραφεῖεν Α.Ὁ. ργτ. προσίασιν Ἦ. προΐασιν 1). προΐασιν---- 
πάντοθεν οτα. Ἀ.(. τηρ. τ. 

5. ἐπέκαμπτον)] ΑΠΔ}0. 1, 8, 17, ἐπέ- ἴ[δοῖϊ δἰσπιᾷςαι. 5ΟΗΝ. 
καμπτον ὡς εἰς κύκλωσιν : Η. 6Υ. 4, 2, ὡς---μαχούμενοι] προρ{ϊδδίτηθ. Πεθα 
20, εἰς κύκλωσιν. ΖΕΌΝ, νερὰ γΤεροίαηϊ, ατιδ8 8815 ἴδ δχ- 

ὥσπερ γάμμα] Δ. ὑγθῖηᾶ 8. 5» βρῃιῆοαία ἐιογαηΐ, οὐ 118- 
η. ὡς εἰς φ. Βιοϊτατ στραφῆναι ὡς ἄτη ααϊάοπὶ νΘ 18 ; τηοάτιτηῃ οἵ ταΐϊο- 

εἰς φάλαγγα, τι Ρα110 δηϊθα ἐπέκαμ- Π6ΠῚ ΔΟΟαΓαΐ 5. οὖ ἀθυπαθ ἀρβηϊαηῦ 
πτον εἰς κύκλωσιν οἴ 8101 ὡς εἰς κύ- νορα ἅμα πάντοθεν ἡμῖν προσίασιν. 
κλωσιν, οἵ συ η ἔαστο, προσίασιν ὡς δῖα νεῦῦθα βϑιιρουναοᾶθθα Β60] 18]. 
μαχούμενοι, οἱ ἴῃ τηι]15 δι θι5 Κ5ΟΗΝ, Ῥοββιιπί βᾶπθ αὔθβδο. 
αἸΟΙ ΟΠ Ρ8, αὶ σΟΠΒΙ] πὶ οἱ ἢἤποιη 

[3] 

[4] 

[5] 
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οῦν, ἐφηὴ ὁ Χρυσάντας, εὖ σοι δοκοῦσι βουλεύεσθαι ; 

Πρός γε ἃ ὁρῶσι πρὸς δὲ ἃ οὐχ ὁρῶσιν ἔτι κάκιον ἢ εἰ 
κατὰ κέρας προσῇσαν. ἀλλὰ σὺ μὲν, ἔφη, ὦ ὦ ̓ Αρσάμα, 
ἡγοῦ τῷ πεζῷ ἠρέμα ὥσπερ ἐμὲ ὁρᾷς" καὶ σὺ, ὡ Χρυ- 
σάντα, ἐν ἴσῳ τούτῳ τὸ ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπου. ἐγὼ 
δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε ἄϑεν; μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι ἄρχεσθαι τῆς 
μάχης: ἅμα δὲ παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα πῶς ἡμῖν 
ἔχει. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες 
ἀλλήλοις γιγνώμεθα, παιᾶνα ἐξάρξω, ὑ ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσθε. 
ἡνίκα δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσθήσεσθε 
μὲν, οὐ γὰρ, οἶμαι, ὀλίγος θόρυβος ἔσται; ὁρμήσεται δὲ 
τηνικαῦτα ᾿Αβραδάτας ἤδη. σὺν τοῖς ἅρμασιν εἰς τοὺς 
ἐναντίους" οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται" ὑμᾶς δὲ Χρὴ ἕπεσθαι 
ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων" οὕτω γὰρ μάλιστα 
τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπιπεσούμεθα. παρέσομαι δὲ 
κἀγὼ ἡ ἂν δύνωμαι τάχιστα διώκων τοὺς ἄνδρας, ἣν 
οἱ θεοὶ θέλωσι. 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ σύνθημα παρεγγυήσας Ζεὺς σωτὴρ [6] 
καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων καὶ τῶν 
θωρακοφόρων διαπορευόμενος ὁ ὁπότε προσβλέψειέ τινας τῶν 
ἐν ταῖς τάξεσι, τοτὲ μὲν εἶπεν ἂν, Ὦ ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑ ὑμῶν 
τὰ πρόσωπα θεάσασθαι. τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν, 
᾽Αρα ἐννοείτε, ἄνδρες, ὅτι ὁ νῦν ἀγὼν ἐστιν οὐ μόνον περὶ 
τῆς τήμερον νίκης, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πρόσθεν ἣν νενική- 
κατε καὶ περὶ πάσης εὐδαιμονίας ; ἐν ἄλλοις δ᾽ ἂν προϊὼν 
εἶπεν, Ὦ ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδέν ποτε ἔτι θεοὺς αἰτια- 

8. κακῇ }0. εἰ οτῃ. }Ὁ. ΓᾺΡ υ] προσήεσαν, 884 ἢ. οοΥγ. ἢ ἡ. ἀρίσμα 
Το ΘΟΥΓ, ἡρέμα 1). ἄπειμι) περίειμι 1).. 5. ν. Υ΄. μαχῆς 10. Ργ. 
περιὼν ἃ. ἐπισκέψομαι) καὶ ἐπισκέψομαι ἃ. 9. ἐπὰν 1). παιῶνα 
Ἂς εἰ; αὖ νι δία; α., υν 1. ὍΣ. ἐξάρχω (ἃ. ΠΟΥΓ. 5... Γ΄ ἐπείγεσθε) ἐφέ- 
ΣΈ Ἢ ). α. Πηρ΄. Γ΄. αἰσθήσεσθαι (αἱ Α.) μὲν οὔ Ὁ. οἴομαι 11} ὁρμή- 
σεται] ὁρμήσετε (ἃ. ΠΟΥ. Γ. εὑρήσετε Ἀ. σ. ΡΓ. τηνικαῦτα] ἡνίκα αὐτὸς Α.α. 
ΟΥ̓. τὰρ Υ. ἀβραδάτης Δ. Ὁ, εἰρήσετε 1). 8. ν. 64. τη. ἐπεισπε- 
σούμεθα (α. σοΥΥ. γ. καὶ ἐγὼ 0. ΤΡ. ξύνθημα Αἰ, συνθήματα :. 
ζεῦ 10. εἴ την. ἀκάθαρτος. τοτὲ] τό ἴῃ ἔπε νϑυβαβ [). τότε 18 ἃ. ἡμῶν 9. 
τοτὲ---μόνον περὶ οἴη. Ὁ. ἀλλὰ καὶ] καὶ ΟΠ. ἈςΟυ δον, Ε, ἄλλοις ἂν 
“πηΐϊηα. ἄλλοισιν Α.Ε. ἄρα Α.α. ἐνικήσατε 1). 11. δ᾽ ἂν] δὲ 
Ἀ.6. δ᾽ ἂν αὖ Ὁ. προιὼν Α.Ὁ. οὐδέποτε ἃ. ἔτι αηίθ ἔσται Ὦ. 

ἐν ἴσῳ τούτῳ] {Π| ΒΈΡΓΆ 5. 4, ἕαϊξ ἐν ἐπείγεσθε] ἘξΘΘΟΠΔΙΙΟ Ποῖα δὲ οἰζαξιι πη 
ἴσῳ ἕπεσθαι. Ῥογυϊηθῦ τούτῳ δα συμ- ρταάτιπι βἰρηϊῆσαϊ οἵ ὀρροηϊθαῦ ῥγθ- 
παρέπου. ὅΠΗΝ, οράθπῃ ἠρέμα ἡγεῖσθαι. ΓΗΝ. 

9. παιᾶνα] Ν᾽ ἸὈΠοΒατη [ΟΥΠΔΠ ΡΟΓ ὦ θέλωσι] ἐθέλωσι ἰογτίαββε Μ,. αἱ 
ποίαν] ρμγοοῦ. δα Απα}υ. μ. χἸὶ. ΑὙΤΌ. 



1.18. ὙΠ: ΘΑΡῚῚ: 917 

, ὙΨ ΄ Ν Ἐπ ΠΝ Ζ Ν ᾽ θὰ 

τέον ἐσται' παραδεδώκασι γὰρ ἡμῖν πολλὰ τε καὶ ἀγαθὰ 
“ 3 δ ΓΦ, ὦ » Ν » χλ 

12 κτήσασθαι. ἀλλ᾽, ὦ ἀνδρες, ἀγαθοὶ γενώμεθα. κατ ἀλ- 
3 53 3, ϑι ἢ ΄ 

λους δ᾽ αὖ τοιάδε, Ὦ ἄνδρες, εἰς τίνα ποτ᾽ ἂν καλλίονα 
,᾽) 3 , 4 Ἃ ᾽ Ἷ ὃ ὦ ΄- μ᾽ 

ἐρανον ἀλλήλους παρακαλέσαιμεν ἢ εἰς τονῦε;: νὺν γὰρ 
5, : - 3 ΄,ὔ Ἄ Ν » θὰ ΒΥ “ 

ἔξεστιν ἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις πολλὰ κάγαθα ἀλλη- 
5 - 5 Ἵ, 3 53 ᾽ Ις θ Ἁ ει 

13 λοις εἰσενεγκεῖν. κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ, Ἐπίστασθε μεν, [7] 
“ “" ΡῚ 3 ͵ ΄“- “ ᾿ 

οἶμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἀθλα πρόκειται τοῖς νικῶσι μὲν 
ἣ ΒΩ Ν » , 

διώκειν, παίειν, κατακαίνειν, ἀγαθὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν. 
ἐλευθέροις. εἶναι, ἄρχειν" τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὦ ὅτι τἀναντία 
τούτων. ὅστις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μαχέσθω" ἐγὼ 
γὰρ κακὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι προσήσομαι. 

14 ὁπότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρόσθεν συμμαχεσα- 
μένων, εἶπεν ἂν, Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, τί δεῖ λέγειν ; 

νι Ν “ ΄ » Ν᾿. "ἢ “- 7, « Ἂ 

ἐπίστασθε γὰρ οἵαν τε οἱ ἀγαθοὶ ἐν ταῖς μάχαις ἡμέραν 
,ὕ δ 

ἄγουσι καὶ οἵαν οἱ κακοί. 
Ἂ, Ν᾿ δ β ἢ ᾿ »ὕ 

Ι5. Ὥς δὲ παριὼν κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο, ἐστη" καὶ ὁ [8] 
᾿Αβραδά δοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσῆλθεν ᾿βραδάτας παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσὴλ 
αὐτῷ" προσέδραμον δὲ καὶ ἄλλοι τῶν πλησίον τεταγμένων 

ζω ΄“- « ᾽ ΠῚ ἴω » ΄-΄ 

καὶ πεζῶν καὶ ἁρματηλατῶν. ὁ δ᾽ αὖ Κῦρος ἐν τοῖς παρα- 
γεγενημένοις ἔλεξεν, Ὁ μὲν θεὸς, ὦ ᾿Αβραδάτα, ὦ ὥσπερ, σὺ 
ἠξίους, συνηξίωσε σὲ καὶ τοὺς σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἶναι 
τῶν συμμάχων: σὺ δὲ τοῦτο μέμνησο, ὅταν δέῃ σε ἤδη 

ἥ ἴω 327 

ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσαι οἵ τε θεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται 
ε “- “4 ΄- 

καὶ οἱ ἑψόμενοι ὑμῖν καὶ οὐκ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγω- 
ε Ψ 5 Ν Ν Ν 3 

τό νίξεσθαι. καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας εἶπεν, ᾿Αλλὰ τὰ μὲν καθ 

καὶ] καὶ μεγάλα Ὦ).. πιρ΄. Υ. 12. ὦ ἄνδρες οτη. ἢ). ποτ᾽ ἂν] 
ποτε Α.Ε., 4] ἂν 5. ν.Ὁ΄.Ψ κἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις μοβί πολλὰ γοροί!! Α. 
13. ἐπίστασθαι 1. παίειν οτη. ΔΑ... τηρ΄. Υ. κατακαίειν 1). ΡΓ. καλ᾽ Ὁ. 
ἐλευθέρους 1). ὅτις 1). ρΓ. αὐτὸν Α.}). ΡΥ. ἃ. οὐδὲν κακὸν Π. ἑκὼν οπι. Ὦ. 
προσήσομαι ΑἸά. προαήσομαι Α.(. ργ. Ὠ. ΡΥ. προίσομι (“ΟΥΓ. παρήσομαι . 
ΟΟΥΥΤ. 14. πρόσθε 10. συμμεμαχεσμένων Δ... οἵα τε 1). οἵ ν 5.γ.1. 
15. παριὼν] ἐπιὼν (. 5.ν.Υ. κατὰ ἀβραδάτην Α. σ. καθ᾽ ἁβραδάτην 1). 
οὕ τῆοχ ἁβραδάτης δοἀδτηαιιθ 5ρι τῖσαι Ἰηΐτγα. καὶ] μὲν Α.(.. 6ΟΥΥ.; αυϊὰ ΡΓ. 
ἸΠοο ΤΠ]. ἀβραδάτης Α.Ὁ. προσῆλθε δ᾽ αὐτῷ Α.Ο. ἄχλιω οἱ ἄλ- 
λοι Ὁ. ἔλεξεν] τοιάδε ααα. ὮὨ. τύμ διουϊ ἠξίωσεν :. σε οἴῃ. ἀ.α. 
ὑμᾶς ἀγ.] ἡμᾶς ἀγ. Α.α. θεασάμενοι 1). καὶ οὐκ] οὐκ Ὁ. ἐάσοντες 
τες ἴῃ τ885. (. τό. ἀβραδάτης Α.}).α. μὲν οτῃ. 0. 

11. πολλά τε καὶ ἀγαθὰ 5] ΒΟΥ] τ, ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες Νιδὶ 5. θοηπτη 
οὖ Απμδῦ. 5. ὅ: ὃ: Διὰ πολλῶν τε καὶ ἀλλ᾽ ἄνδρες, ἘΠ᾿ 52, 41 910 Ρδ1]10 
δεινῶν πραγμάτων, ΟΥΆ518 οἰϊὰπ κάἀγα- δηίθ [ο. ὦ ἄνδρες ποπηᾺ}}} ρῥτὸ ἄν- 
θὰ νοϑυϊ θη 4α ν]ἀφίιγ, αἱ 8. 12. δρες. 



218 ΧΕΝΟΡΠΟΝΤῚΒ ἹΝΒΊΤ. ΟΥ̓ΕῚ 

ς “- ΕΣ - 5 - ΄- "ῇ ΝΝ Α, Ζ 

ἡμᾶς ἐμοῖγε δοκεί, ὦ ̓ Κῦρε, καλῶς εἐχειν" ἀλλὰ τὰ πλάγια 

λυπεῖ με, ὅτι τὰ μὲν τῶν πολεμίων κέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ 
ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ στρατιᾷ. ἡμέτε- 
ρον δ᾽ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέτακται ἢ ἅρματα' ὥστ᾽ 
δ, » 3, 5 Ἀν ᾿α Ἁ 4 ΕῚ ͵ ὮΝ 

ἔγωγ. ἐῴη; εἰ μὴ ἔλαχον τήνδε τὴν τάξιν, ἢσχυνόμην ἂν 
ἐνθάδε ὧν" οὕτω πολύ μοι δοκῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἰναι. 

ι7 καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν, ̓ Αλλ εἰ τὰ παρὰ σοὶ καλῶς ἐ ἔχει; θάρ- 

ρει ὑπὲρ ἐκείνων: ἐγὼ γάρ σοι σὺν θεοῖς ἔρημα τῶν πολε- 
᾿Α Ν ΄ ΄“ » ΄ Χ Χ ΄ 3, 

μίων τὰ πλάγια ταῦτα ἀποδείξω. καὶ σὺ μὴ πρότερον ἔμ- 
΄ι 7 7 Δ 

βαλλε τοῖς ἐναντίοις, διαμαρτύρομαι, πρὶν ἂν φεύγοντας 
Ἂ Ὰ ΄σ΄ “- , ΄σο » 3 ᾿᾿ 

τούτους οὺς νῦν φοβεῖ θεάσῃ" τοιαῦτα δ᾽ ἐμεγαλήηγόρει, 
" “ ΄, 7 Ε Ε 5» “ 

μελλούσης τῆς μάχης γίγνεσθαι" ἄλλως δ᾽ οὐ μάλα με- 
7 3 “ ΄ " 7 ᾽ ΄ 

γαλήγορος ἦν" ὅταν μέντοι ἰδης τούτους φεύγοντας, ἐμέ 
τε ἤδη παρεῖναι νόμιζε καὶ ὅρμα εἰς τοὺς ἄνδρας" καὶ σὺ 
γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις κακίστοις ἂν χρήσαιο, τοῖς δὲ 

ι8 μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. ἀλλ᾽ ἕως ἔτι σοι σχολὴ, ὦ ᾿Αβρα- 
4 ΄ ῇ Ν Ν -ο ΥΥ͂ 

δατα, πάντως παρελάσας παρὰ τὰ σαυτοῦ ἅρματα παρα- 
Γ ᾿ κ ᾿ Ν Χ » Χ - ᾿ 7 

κάλει τοὺς σὺν σοὶ εἰς τὴν ἐμβολὴν, τῷ μὲν προσώπῳ 
7 - » ᾽ , » 7, “ Χ 

παραθαρρύνων, ταῖς δ᾽ ἐλπίσιν ἐπικουφίζων. ὅπως δὲ 
, ΄σ ΄ » ΄ σ 

κράτιστοι φανεῖσθε τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, φιλονεικίαν 
» ΄σ " ἐν Ν Ὧν πὰνγ' Δ ῇΓ 3 ΄7, 

αὐτοῖς ἐμβαλλε' καὶ γαρ, εὖ ἰσθι, ἢν ταδε εὖ γένηται, 
[4 » “- Ἂς ΧΝ Ἄ 53 ᾿ 

πᾶντες ἐροῦσι τὸ λοιπὸν μὴδεν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρε- 
΄-“ « Ἁ : ΤΙ , » Ν᾿ ,ὔ Ν ΓΕ. 

τῆς. ὁ μὲν δὴ Αβραδατας ἀναβὰς παρήλαυνε καὶ ταῦτ 
ἐποίει. 

[ο] 

πλάγια δα. Α.α. κέρατα οἴῃ. 10. τήνδε τὴν] τὴν αὐτὴν ἃ.., 868 δὲ 8. 
τὴν Υ. τὰ τῶν π. πλάγια 1). 17. τοῖς πολεμίοις διαμαρτύρομαι 1). τοῖς 
αἰγυπτίοις ὡς ἐναντίοις μαρτύρομαι Ἀ.(α. οοΥΥ. τηρ΄. τ. ΓΑΡΥὶ φοβῇ. ἄλλως} ὦ 
1ῃ τὰ8. α. μεγαλήτορος α. ργ. μεγαλήγορος ῬΟΙΠιχ 5, Τῇ, μέντοι] ἔφη 
84. ἢ. εἰς] πρὸς ἢ. χρήσαις )., ΟἸΉΪΒ580 οἰϊδιη ρ ΡΓ. σαυτοῦ] σοῦ 
18, ἔτι] ἐστί (. ον. σχολῇ 1). πάντας ἃ. 5.ν.1. παρελάσας] παρακαλέσας 
ΒΟ ΘΕΊΑ φανῆσθε Α.α. ἀβραδάτης Α. (Ὠϊο τ᾽ σπτῃ σοι ρθηα!ο) Ὠ).Ὁ. 

τύ, ἀσφαλεστάτῳ) Ἠεϊπάογῇιιβ πηὰ- 
Ιεραῦ ἀσφαλεστέρῳ. ΒΟῊΝ, 5116 2:1. 

17. ἐναντίοις) Αὐσγρίϊοβ ΑὈταάαΐο 
ΔάνΘΥΒΟΒ δοιῖ 8. 30, πα Ὠϊο 1110] ν]- 
αἀοπίαμτχ, ἐναντίοι αὐΐθη οἰϊατη 6, 2, 20, 
1ῃ πολέμιοι τηϊίαΐατη, τ ἀκεμαεέαι 1: 
6, 38. [Ιταπτιθ τθοθρὶ ῥγὸ αἰΐθγο, ᾳυοὰ 
ΒΈΘΡΙΠΒ ὈΓοΘο ββοσαῦ δὗ ΤΩ] Πτι85 δϑύ ἀρ τ 
ΔΙΌΘΓΟ τποχ ταρϑίϊίο. 

μεγαλήγορος] ΑΥΙΒυ14685. νο}]. 2, Ρ.. 
380: Ξενοφῶν περὶ τοῦ Κύρου τοῦ 

μεγάλου διαλεγόμενος τὸν μὲν ἄλλον 
χρόνον εὐσταλὴ φησι καὶ κόσμιον αὐ- 
τὸν εἶναι καὶ ἥκιστα ἀλαζόνα, ἡνίκα 
δ᾽ εἰς τοὺς ἀγῶνας ἴοι καὶ ὑποθερμαί- 
νοιτο, οὐδὲν μικρὸν λέγειν οὐδ᾽ ὑπο- 
στέλλεσθαι κ. τ.λ. 

18, ἢν τάδε εὖ γένηται] Ῥοδὲ Πδῆς 
νΘΓῸ νἹοΟοΥ ΔΙ νΘΒίΓΟ ἹΠΊ ΡΤ ΙΒ 6χ- 
ΘΠΊΡ]Ο ΤΘΙΙχαϊ ἀΡἢϊης οτηπθβ δαοοί 
ΠΏ] νἱγύπίθ {1185 6586 ογθαρηΐ. 
5ΟΗΝ. 



᾿ δ εὐ δντς ὁν τμμ 2109 

ὭὭ δ᾽ 3 Κῇ ε Δὲ. ὦ Χ ψν 3 " ιο] 
10 αὖ Ἰδυρῦν παριὼν ὡς ἐγένετο ὝΡρον τῷ ευωνυμῳ.Ϊ 

327 Φι 4 « 7 5 3 σ΄“ ἴω ΄ 

ἐνθα ὁ Ὑστασπας τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἢν τῶν ἱΪερσῶν ἱπ- 
, , Ἁ 5 53 ε , - « ἴω 

πέων, ὀνομάσας αὐτὸν εἶπεν, ᾿ὯὩ Ὕστασπα, νῦν ὁρᾷς 
37 ΄σ΄ ΄ο᾿ " “. Ἀ , Ἀ 

έργον τῆς σῆς ταχυεργίας- νῦν γαρ εἰ φθασομεν τοὺς πο- 
« ΄- 5 ΄“ " « 

20 λεμίους κατακανόντες, οὐδεὶς ἡμῶν ἀποθανεῖται. καὶ ὁ 
ε » ͵ 53 » Ν εἢ Ν “ 5 

Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν, ᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐξ 
3 ,) Εν 7 λ 5 ᾽ ΄ Χ Ὑ] 

ἐναντίας ἡμῖν μελήσει: τοὺς δ᾽ ἐκ πλαγίου συ ἀλλοις 
,ὔ, “ἉΨ . Ὁ ͵ Ν « σι 

πρόσταξον, ὅπως μηδ᾽ οὗτοι σχολάζωσι. καὶ ὁ Κῦρος 
5. 3 δ .5 τῷ ͵ ΩΝ 3. κἡὰ 7, » 3 3 

εἶπεν, Αλλ ἐπί γε τούτους ἐγὼ αὐτὸς παρέρχομαι: ἀλλ, ὦ 
ε ΄ , ῇ σ Ἂ « - ε Ἂς , “ 

Ὑστάσπα, τόδε μέμνησο, ὅτῳ ἂν ἡμῶν ὃ θεὸς νίκην διδῷ, 
ἣν τί που μένῃ πολέμιον, πρὸς τὸ μαχόμενον ἀεὶ συμβαλ- 

κα Ἂν “ ϑ3 Ἁ Ἂν Ν Ἧς 

21 λωμεν. ταῦτ᾽ εἰπὼν προῇει. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὸ πλευρον[11] 
Ν ΟΝ Ὑς Ν Ν δ᾽, “ 7 « “ 

παριὼν ἐγένετο καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἁρμάτων, 
Ἂς “, 7, 5 Ν 3 3 ἀδ “- ᾽ 

πρὸς τοῦτον ἔλεξεν, ᾿Εγὼ δ᾽ ἐπέρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων" 
3 Φι. “Ὁ 7 5) ς “ιν 3 ψ, 5 2 ͵ 

ἀλλ ὁπόταν αἰσθησθε ἡμᾶς ἐπιτιθεμένους κατ᾽ ἄκρον, τότε 
Ἄς... 8 ἴω “σι Ὡ{ ᾿ ΄“ 7 ,. Ν 

καὶ ὑμεῖς πειρᾶσθε ἅμα διὰ τῶν πολεμίων ἐλαύνειν" πολὺ 
εἶ » » ,ὔ 5, 37) ὔ ἊῸ 5 » 

γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσθε ἔξω γενόμενοι ἢ ἔνδον ἀπο- 
, 5 ϑ 5 Ν Ἄ ὕ, - 

22 λαμβανόμενοι. ἐπεὶ δ᾽ αὖ παριὼν ἐγένετο ὀπισθεν τῶν 
“- “ 3 7 Ν ΄σ 7, 

ἁρμαμαξῶν, ᾿Αρταγέρσαν μὲν καὶ Φαρνοῦχον ἐκέλευσεν 
5 7] ΄ι “ιν ἈΝ ᾿ ΄“ ᾿ ὔὕ 

ἔχοντας τὴν τε τῶν πεζῶν χιλιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων 
, » ων 5 Ν 3 3 , 5 σι 5 

μένειν αὐτοῦ. Ἐπειδὰν δ΄, ἐφη, αἰσθανησθε ἐμοῦ ἐπιτι- 
ῇ “ Ν "ἡ Ας ΄ ω χω 3 

θεμένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καθ 
«ς ἴω » ἴω δ᾽ 32) Ν᾿ , “ 

ὑμᾶς ἐπιχειρείτε" μαχεῖσθε ὃ " εφη; πρὸς κέρας, ὥσπερ 
ἀσθενέστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα ἔχοντες, 

10. ὡς ἴῃ πο νϑύβιιβ υ. ἃ. ὁ ὑστάσπας] ὁ ὑστάσπης ἉἈ. α. ὑστάσπας :. 
ἡμίσεις] ισ᾿ ῬΡοδβίετϊαβ τ. αι. ἴῃ βραῖϊο ὉΠ]ῈΒ Τ1τὔοϑτεθ. ἦν ἴῃ γ88. ἃ. ἢν 
φθάσωμεν 150. κατακανόντες 1). κατακαίνοντες Α.Ε. 20. ἐπικαλέσας 10. 
τοὺς] τοῖς 1). ΠΟΥΤ. σχολάζωσι Ὁ. ρτ., αἱ να οἴατγ. ὅτῳ---διδῷ οἴη. ἃ. 
νίκην διδῷ] διδοῖ νίκην (. συμβάλωμεν 0. 21. προϊὼν 1). ἐγίγνετο Ὁ. 
δ᾽ ἐπέρχομαι]) δὲ ἔρχομαι Ὁ. ἐπιτεθειμένους Α.α. 22. ἐκέλευεν 1). τήν 
τε] τὴν Α.Εα. πεζῶν] περσῶν Α.Ε, ΡΥ. χιλιοστὴν Α. ἀσθενέστατον 
ϑοΒηδίἄουιβ. ἀσθενέστερον Α.).α. καὶ φάλαγγας ἔχ. Α. φάλαγγα δ᾽ ἔχ. Ὁ. 
φάλαγγας ἔχ. α. 

10. ταχυεργίας  Αογοτη ΟΠ Υβαηίδιη Ζεϑυππτιβ, αὖ οϑὺ 8. 22: Ἐμοῦ ἐπιτιθε- 
Ρ'ῃρῖι οἰϊδῖη 2, 4, 26. ΒΟῊΝ. μένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας. ΞΟΉΝ, 

ἢν ἀϑάσφωμεν κατακανόντες) ΘΌΡΓΑ 
3, 2, 4, ἣν φθάσωμεν ἀναβάντες. 1ἴ6- 
Ταχη ᾿ἰδιάθιη 5. 6. (ὑδίθυτιιπὶ ἸοσαΠη 
ἤὰππς ΟΥΤῚ δηϊτηθτη ρῥιθβθηΐθπι οἵ 
τηθῦτι ΠΌΘ τ Ἰημἀοαγα γοοΐθ δηϊπηδα- 
νογΐ (ὐἈΠΙΘΓΆΤ] 8. 5ΟΗΝ. 

21. κατ᾽ ἄκρον] [π οΘχίγθμια μᾶγθ 
σοι. ἨΟΒ.]15 τοοῖΐθ ἰπίουργείδίιγ 

22. ὥσπερ ἀσθενέστατον στράτευμα 
γίγνεται---ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε] 
Θύσπῃ ἰσχυρότατοι ῬΥΘΟὈΘαπί ΟΡ ΤΩΙ, 
εὖ ὮοΟ ΤΘΟΘΡῚὶ εἱ ἀσθενέστερον σοῆνε- 
ὨΪΘΗΤΘΥ 11} ΘΟΥΤΟΧῚ οἴ ΘΟΠΠΕΘΙΕΙΟ, 
ἀπο θὰ. ΑὙτίδπὶ Ἰοοὶβ 80 ΗἩ ΠΟΙ ΠΒΟΠΟ 
ὁ Εἶν ἀϑὸ ἈΠπᾶρ. 1, Ὁ. 22: ὍΣ: δὲ 
ἀπροσδόκητοί τε ἐπιπεσόντες φάλαγγι 
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ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. καὶ εἰσὶ μὲν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν 
πολεμίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι" πάντως δὲ πρόετε πρὸς αὐτοὺς 
τὴν τῶν καμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι καὶ πρὶν μάχε- 
σθαι γελοίους τοὺς πολεμίους θεάσεσθε. 
Ὁ μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν [1 

παρήει:" ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν 

πολεμίων τὴν φάλαγγα σὺν ἡ αὐτὸς ἐπορεύετο ἢ τὰ ἀνα- 

τεινόμενα κέρατα, ἦρε, τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι, ἄνω 

πορεύεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ στραφῆναι. ὡς δ᾽ ἔστη- 

σαν ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύρου στράτευμα ὁρῶντες, ἐσήμη- 

σάνεν αὐτοῖς πορεύεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ οὕτω δὴ 

5. 

προσῇσαν τρεῖς φάλαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα, ἡ μὲν 
μία κατὰ πρόσωπον, τὼ δὲ δύο, ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιὸν, ἡ ἡ δὲ 
ΚΕΡΗ τὸ εὐώνυμον" ̓ ὥστε πολὺν φόβον παρεῖναι πάσῃ τῇ 

ὑρου στρατιᾷ. ὥσπερ γαρ μικρὸν πλινθίον ἐν μεγάλῳ 
τεθὲν, οὕτω καὶ τὸ Κύρου στράτευμα πάντοθεν περιείχετο 
ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις καὶ πελτοφό- 
ροις καὶ τοξόταις καὶ ἅρμασι πλὴν ἐξόπισθεν. ὅμως δὲ ὁ 
Κῦρος ἐπεὶ παρήγγειλεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντιπρόσω- 
ποι τοῖς πολεμίοις" καὶ ἦν μὲν πολλὴ πανταχόθεν σιγὴ 

ἰσχυρώτατοι ἉἈ. ἰσχυρότεροι .). εἴητε) ἂν δηΐθ Πος 85. ν. τ. ἃ. ἱππῆς 
;. ΡΓ. .28. παρείη 1). Ῥγ. ἢ] οα. Α.Ο. ἡ. ὃ. τὰ ἀνατ.] ἐπανατ. 
τα Ἀ.ἃ: κερᾶσι Ἁ. αὐτοῦ ἐν χώρᾳ) ἐν τῇ χώρᾳ 1). ἀντία] πάντες "., 
4ιοα δηΐθ ἀντία Δα} τηρ’. (ἡ. τῇ. Ῥά11}10 ΔΗΓΑΌ]ΟΥΊ. τοῦ οἵη. 1). ἐσή- 
μαινεν 1). 24. προσήεσαν Ἀ.Ε. προήεσαν Ό; τὼ] τὰ Α. (864 σοττ.» αἱ 
νἀ θίπν, ἰη τὼ) ἃ. δύω 1}. πολὺν ) τὸ λοιπὸν Α. οἵ, αἱ αἸγεκὸς ἐν μὰ 
Ἰιοοῦ πολὺν, αιο ππης Παθϑὺ ἴῃ ΒραῦΟ Ῥάα]}]0 σαΡΔΟΙΟΓῚ ἰδ θη] ἰδ η ΠΏ οο0- 
Ἰοῦθ ΠΟΠΠ1Π1}1 ἀἰνοῦβο σουγθοίογοιῃ ργοααΐ, ρΓ. ἀπο η] βου ρύατα ΠΟῚ ογάβα βἰΐ, 
586 6]πιῖα νἸαοαίαν. στρατείᾳ Δ... ργ. ἅρμασι] ἅρμασι καὶ Α.Ο. 
25. δὲ] δὲ καὶ Δ.Ὁ. ἀντιπρόσωπον ἈΑ.(ἃ. (ΟΥΓ. 5. Ν. Γ΄ 

κατὰ κέρας, ἧπερ ἀσθενεστάτοις αὐτοῖς 
καρτερωτάτῃ ἐμβολῇ προσμίξειν ἔμελ- 
λον. ἸΡΙάθιηηιιθ 13, 7: ᾿Ατάκτως (1ε- 
Βθηάμιπ ἀτάκτοις) τε οὖν καὶ κατὰ 
κέρας ἧπερ ἀσθενέστατον ἐκβαίνουσιν 
ἐπικείσονται ἐς φάλαγγα συντεταγμέ- 
νοι. Οὐ θυ8 6Χχ ἸοοΙ5 ᾿ρβίπβαπιθ δ 6- 
ΠΟΡΠΟΠΔΙΒ νΘΓΡῚΒ. 8. 26: Πολὺ ἐπλεο- 
νέκτει' φάλαγγι γὰρ κατὰ κέρας προσέ- 
βαλλεν, οΟΙαγθ δρραγοί φάλαγγα 6588 
Δαἀοτϊθηθιτη, κέρας Ὠοβίϊατη ἱπηρε11- 
ΓΟΥΓᾺΠῚ. 

23. ἐγγύτερον) [{ὰ ἤθη] Οὐδ ὰ8 νοὸ- 
Ἰεθαῦ, αὖ ἀρραΓοῖ εχ 5.7. 50 ΗΝ. 

ἀνατεινόμενα] ϑαρΡγα 85. 6. ογαΐ ἀνέ- 

τεινον τὰ κέρατα. ἢ; τὰ κέρατα ἀναβάν- 

σας τὸ; κέρατα ἀ ἀνατεινόμενα. ὅΟΗΝ, 
αὐτοῦ ἐν χώρᾳ] Η. 6γ. 4, 8, 309: Ἔν 

χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος. ἀποθνήσκει. 
00] τηΐγθ ροβίροβιίψαιη αὐτοῦ, αἱ Ἰοοἷ5 
Δα 7, 4, 30. οἰΐζαῦ!β, ααϊθ8. ΠΟΤ τ5 
ἀοἸθαῖαν ΠΟΘ ἸΟΟῚ ἰδ πα αδπὶ ρ]08- 
Βθηγὰ ΟὈδίούῦ “ΓΠΘοοΥ. 25, 170: Οὐκ οἶδ᾽ 
ἀτρεκέως ἢ [Ἄργεος ἐξ ἱεροῖο αὐτόθεν ἣ 
Τίρυνθα νέμων, ἈὉ] ΟΥΑΙ ΠΪΒ ᾿ἰηνΘΓϑὶ 
ΘΧΘῖηρ]α δἴζα!ῦ θυ 8. 

ἀντία---ὁρῶντες} ὅϊ]ςο Κα. 6, 2. 
25. σιγὴ] ΟὐὩϊ, Ποτῃ, ΠῚ ΤΊ ΒΕ Δ. 

420, ΟοΙ118 Ν, Α. τέ, τας ΧΊΟΝ, 
Η. αν. 4, 3. 17: Συνιόντων τέως μὲν 
σιγὴ πολλὴ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων ἦν. 

[13 



ἐλ ἡ ΜΕΝ ὦ τ ἢ 92] 

ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνεῖν" ἡνίκα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς 

“6 εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ στρατύς. μετὰ 

δὲ τοῦτο τῷ ᾿Ενυαλίῳ τε ἅμα ἐπηλάλαξαν καὶ ὶ ἐξανίσταται 

ὁ Κῦρος, καὶ εὐθὺς μετὰ τῶν ἱππέων λαβὼν πλαγίους τοὺς 
πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν ταχίστην συνεμίγνυ" οἱ δὲ 

πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι ταχὺ ἐφείποντο, καὶ περιεπτύσ- 

σοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥστε πολὺ ἐπλεονέκτει" φάλαγγι 

γὰρ κατὰ κέρας προσέβαλλεν: ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ 
ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. 

Ὥς δὲ ἤσθετο ᾿Αρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦρον, 
ἐπιτίθεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς τὰς καμή- 
λους, ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. οἱ δὲ ἵπποιαὺ τὰς ἐκ πάνυ 
πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔκῴρονες γιγνόμενοι 

27 

εἶναι] ἤδη εἶναι 1)., 4] ἢἸς τηρ΄. ση. τὴν τοῦ πολέμου συμβολήν. 
26. τούτω Α. ΟΟΥΥ. α. ΡΥ. 

μετὰ) μὲν τὰ ΔΑ.Α. ρζΓ. μὲν μετὰ 10. 
περιέπτυσον 1). 

προσέβαλλεν] ἃ Ἀ]ύθγτιπι 8... Θα΄. τη. ἃ. προσέβαλ- 

Α. ργ. (ἀ. σοΥγ. 8. ν.7. 
καὶ ἐξ.] ἵσταται Ὁ). 
αὐτῶν 10. ΤΛΌΥΙ συνεμίγνυεν. 
ονέκτουν 1).Ὁ. 8. ν. τ΄. 
λον 1).(. 85.ν.γΥ. 27.ιδὲ ὁπ, ν). 
ἴσῳ Δ.Ο. 8.ν.γΥ. 

26. τῷ ᾿Ενυαλίῳ] ϑαρτα 2, 2; 58, 
δηΐθ ραρηδπΊ ΠΥΠΊΠ ΠῚ παιᾶνα τὸν νο- 
μιζόμενον ἐξῆρχεν ὁ Κῦρος : 866 αἰ 
65 86] τηϑηστη ΘΟΠΒΘΙΓΠΟΏΘΠῚ ΠΟΙ 
νϑηδγαῖ, ἢπ}|1α ἢὺ ΟἸΔΙΠΟΥΙΒ ΓΔ] ΠΓΑΙῚΒ 
1ποοη 1, ΠῚ να 5. ΟΥΘΌΤΟ ἴηνο- 
ΟΑὈδίαν, τηΘὨ 10. δ. αν. 2, 4. 17: 
᾿Εξάρξω μὲν οὖν ἐγὼ, ἡνίκα ἂν καιρὸς 
ἢ, παιᾶνα" ὅταν δὲ τὸν ̓ Ενυάλιον παρα- 
καλέσωμεν, τότε πάντες εἴο. ὅΟΗΝ. 
Τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζειν ΑΔ}. 1, 8, τ8; 
ἘΣΎΣΣ ἘΔ: 

περιεπτύσσοντο)] περιέπτυσσον ΠΟῊ 
σοηίθιηποηαπτη νἹἀθὈλπ ΠΟΙ ΡΑΓΔΉΪΙ 
Ἀπαθδβὶῃ 1,10,0: ᾿Επεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ 
τὸ εὐώνυμον τῶν “Ελλήνων κέρας, ἔδει- 
σαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ 
κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν 
αὐτοὺς διακόψειαν. ΘΟῊΝ, 

κατὰ κέρας] Ζοιηϊιβ ᾿η οι γθίαςῦ 
οΟΥ αι Ποϑίϊι πὶ ΔΟΥΡῚ, Ἰάθτηαθ νᾶ- 
Ιοῖθ αἱ σιοα βιρῖα πλαγίους τοὺς 
πολεμίους λαμβάνειν, Ὁ Ἰαΐεγα δ6ο- 
ΝΠ. Ἰδη Υ εἰβκίιιθ Δαν θύβιιβ τι- 
ΓΤ αι86. ΟΟ τι Θχθγοϊζι8. ΠΟΒΌ115 τὰ 
Ῥαυρπαίμχη 6586 αἰΐ, τὖ θα Οὐ εἾπ|5- 
αἴθ ατιοθ8. ῥῃδίδηρο ἰδοῖα Ἰηναάαηΐ ἃ 
Ἰαίεγθ. ϑϑοη]οοῦ τι τὰ κέρατα αἸϊοσιιηἰῸΓ 
εοὐϊδτη τὰ πλάγια, ᾿ἰία πλαγίους λαμβά- 
νειν τοὺς πολεμίους εἰ κατὰ κέρας 

παιῶνα 
τε ἅμα] ἅμα τε 1). 

λαθὼν Α.(. ργτ. 
καὶ 1). 8.ν. ἐπλε- 

ὁ ἀρταγέρσας 1). Ὠϊο οἵ 28. ἔργῳ] 
ἐκέλευεν Δ., αὖ νἀ δῖαν. 

λαμβ. ἰάθη βσηϊβοαηῦ. [πᾶ46 ἸρΊΕγ 
5.22, πρὸς κέρας μάχεσθαι εἴ φάλαγγα 
ἔχοντα μάχεσθαι ΟρροΟΠαΠΙΙΙΣ 5101 1η- 
ΨΊΟΘΠῚ : ἄγειν ἐπὶ φάλαγγος ΟΡΡΟΒΙΙΙΓ 
τῷ κατὰ κέρας ἄγειν ΒΌρτὰ 1,0,423, σαοά 
᾿πίθυργοίαθαν (ὑδυηογα 8 ΡὈΓΟΠΊΟΙΙΒ 
ΘΟΥΏθ 15 ἈΡΊΠΘῺ ἀΠἜΘΟΙΘ, οὐ ΡΠ Δ]ΔησΘΓη 
ἄἀποθγθ. [1 Αηδῦ. 4. 6, 6: Ἵνα μὴ 
κατὰ κέρας ἄγων πλησιάσῃ τοῖς πολε- 
μίοις" παρήγγειλε δὲ τοῖς ἄλλοις παρά- 
γειν τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ φάλαγγος 
γένοιτο τὸ στράτευμα. Ὀ]απα τι 1π 
ΠΟΒῸ ἰοοο Ἦϊβί. τ. 6, 5, τό, οϑῦ: 
Μὴ ἐκ τῆς πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξ- 
ελθόντες κατὰ κέρας τε καὶ ἐκ τῶν 
ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ. δὶρηιῆ- 
οαΐ ἸρΊΓν κατὰ κέρας ἐπιτίθεσθαι γ6] 
ἐπιπίπτειν ἃ Ἰαΐεγθ δου]; κατὰ κέ- 
ρας ἄγειν οϑὺ ἀποοῦα Ῥγοαποῖ]5. σοοΥ- 
Ϊθι15 ἀρτηθη. (ΟΠ γα ἐπὶ φά- 
λαγγος καθίστασθαι 6, 53, 21. Ῥδαῖο 
αἰνουϑιη αϑί ἐπὶ κέρως ἄγειν, πο- 
ρεύεσθαι ἘἈεὶρ. [,ἀσραξοτη. τι, 8, δἰ 
ἐπὶ κέρας στρέφειν τὸ ἄγημα ἸὈϊά ΘΠ : 
εἰς κέρας ἡγεῖσθαι ΠΠΡΡΘΤΙΟΉΙΟΙ 4, 2, 
ΟΡΡοβιίππὶ τῷ ἄγειν ἐπὶ φάλαγγος. 
[6 αὺο νἱὰς δα Ηϊβι. Οὕσ0 1, 7. 21; 
6, 2, 30, οἱ  ]ΟΚεπαγ. δα Πτοά. 6, 
12. ΒΟῊΝ. Θιζν. δὰ Απδῦ. 6: 5; 
5 ΠΗΠεσυ σα» 29. 

Υ 
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ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ δ᾽ ἐνέπιπτον ἀλλήλοις. τοι- 
,ϑαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι ὑπὸ καμήλων. ὁ δὲ ᾿Αρταγέρ- 

σης συντεταγμένους ἔχων τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ταραττομένοις 
ἐπέκειτο καὶ τὰ ἅρματα δὲ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυ- 
μον ἅμα ἐνέβαλλε. καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἅρματα φεύγοντες 
ὑπὸ τῶν κατὰ κέρας ἑπομένων ἀπέθνησκον, πολλοὶ δὲ 
τούτους φεύγοντες ὑπὸ τῶν ἁρμάτων ἡλίσκοντο. 

Καὶ ὁ ᾿Αβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλὰ βοήσας, 
Ανδρες φίλοι, ἕπεσθε, ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων, 
ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ συνεξζώρμησαν δὲ 
καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τὰ μὲν ἅρματα ἔφευγεν 
αὐτοὺς εὐθὺς, τὰ μὲν καὶ ἀναλαβόντα τοὺς παρα- 

20 βάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. ὃ δὲ ᾿Αβραδάτας ἀντικρὺ δι᾿ 
αὐτῶν εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων φάλαγγα ἐμβάλλει: συνεισ- 
ἔβαλον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ ἐγγύτατα τεταγμένοι. πολλαχοῦ 
μὲν οὖν καὶ ἄλλοθι δῆλον ὡς οὐκ ἐστιν ἰσχυροτέρα φά- 

λαγξ ἢ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων ἡθροισμένη ἡ, καὶ ἐν 
τούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμο- 
τράπεζοι συνεισέβαλον" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον ὑπο- 

29 

ἐξήλοντο (. ἔπιπτον ἐπ᾽ ἀλλήλοις ὩΣ αυ τηρ'. ὅτι ὁ ἵππος φεύγει τὴν 
κάμηλον. πάσχουσιν) παρέχουσιν οἱ Α. φύδε τῶν ἵππων πρὸς τὰς καμήλους 

. πῃρ΄. 2ὃ. ἀρταγέρσης Α. υἱἹύπηᾶ ΘΟΙΏΡΘΠΑΪΟ ΒΟΙΡία. Ὗ. 86}. 57. 
μεθ᾽ ἑαυτῶν Ἀ. μεθ᾽ ἑαυτὸν, τι νἸἠοίαγ, (ἃ. ΡΓ. μετ᾽ αὐτοῦ 1). δὲ] δὲ τά τε }Ὁ. 
ὑπὸ τῶν---φεύγοντες οἵη. Ἀ.(α. πηρ΄ Τ΄. 
ΤΟ 10 ἈΒΡΘΙῸ τη060 Ἰ6Η] ᾿ηἴτγα. 
ὨΔΙΓΆΒ. 

866 ἐνίει 5... Γ. 
αὐτῶν] διάττων 10. 
ἠθροισμένων Α.(ἁ. ἡθοισμένη 10. 
εισεβαλλον Δ.α. 

ἐξαιμάτων 1). ΡΥ. 

οὐ συνεισέβαλλον 10. 

27. τοιαῦτα γὰρ] [ἴὰ οἴϊαπη {γαα!ΐ, 
Ηρογοαοΐο 1, ὅὃο, ρῥτγθθαηΐθ, Αὐϊείο- 
(6105 Η. Α. 6, 18, οἱ Ζ)]Δηυ5 Η. Α. 
ἧς ΟΊ γςοα, τῆς » Ὁ, ἐν: ΝεΥαχαν ἤδτα 
ΟἸὴ Μαυτοίιβ δα ᾿ι. 1. ἴσο, Ἰπαηαϊΐ, 
8606 οἱ υἱαϊ'᾽ οἱ οωρογέιϑ διίην ἡνο 5 
Θημο5 6886, σι οἰϊαηιδὶ αὐἱ οαηιδίπηι 
φ͵οωῖηιο αοοθϑϑογῖηΐ, πθφμθ ἀδροοίμ τεἰ- 
ἔζιι5 πθημο οὐἴογο ἐογγοαηίιγ. ὅΟΗΝ, 
Τάδηι 41 ἰγτααπιηΐ, τη] ῖοβ ΠΟΙ ΓΘΥΓΘΤΙῚ, 
566 6886 οἴϊδιη ατι] ὑουγθδηΐαγ. Ν᾽. 8, 48. 

20. ἐνίει) Ἡ. τ. 2, 4, 32: Τοὺς μὲν 
ἱππέας ἐλαύνειν ἐνέντας, καὶ τὰ δέκα 

ἀφ᾽ ἥβης συνέπεσθαι. 
παραβάτας] Ηο58. ῬοΟΙΠΧ τηθππονδΐ 

Ι, 141ὶῚ ᾿Επιβεβήκασι δὲ τοῦ ἁρματείου 

δίφρου ἡνίοχος καὶ παραβάτης, ὃν ὁ 

συνέβαλλον 1). 
τε οτη. 0. 

29. ὁ ἁβραδάτης 1). θαἀοτηαιιδ ἔογτηὰ 
ἀλλ᾽ ἀναβοήσας ἴ). ἀλλὰ βοήσας οἴϊαιη Ζο- 

ἄνδρες) ἰσχυρῶς δηΐο πος ἃ. πηρ΄. ΤΥ. ἕπεσθε ἐνίει] ἔπεσθέ μοι ἃ. 
40. παραιβάτας Α.Ε. δι 

ἔστιν] ἔνεστιν Α.Ε. ργ. 
συνεισέβαλον Διπῖΐ. συν- 

εισ 5.ὉΥ. 

Πλάτων ἀναβάτην μικράσπιδα ἐκάλεσε. 
Ηοπι. 1]. Ψ, 122: ᾽Αν δ᾽ ἔβαν ἐν δί- 
φροισι παραιβάται ἡνίοχοί τε, Ὁ] 
ϑοθο]. Ηὔ]ΤΟΗ. ΡΝ. ϑομποῖαεν. δα 
6,1, 30. Τῷ κέντρῳ ἐξαιμάσσειν ῬΟ]]. 
1, 214; 2, 215 
ἅρματα] Οὐτταβ δε οὶ Ὠοϑβύμπιπι, ἦΘ 

«οΥιιΤ τιϑὰ ν. 8 3, 3, ύο. 50ΗΝ. 
30. ἀντικρὺ) Κ΄. ἸοΡ ΕΟ. δα ῬὮγνη. 

Ρ. 444. 
ἐδήλωσεν] ΑὈΒοΙ]αΐα 51. ΟὈὐμηπιοηῦ. 

1,2, 81, περ. Ῥππι ὅδ. ΘΘΕΝΝ: 
Οοηξ. διΐοιη Χοϑη. ὕοην. ὃ, 22. 

ὁμοτράπεζοι) ἘξοΒβά ΘΠ ἴῃ Ογτὶ τηϊ- 
ΠΟΙ15 Θχουοϊζα Ἰαπαΐ ΑΠπαῦ. 1, ὃ, τ; 
9,8). ΘΘΗ͂Ν: 



ΠΗ͂ ΝΗΓΙΟΛΕΜΈ ΣΧ 

“ 4 ,.. ᾽ ᾿ » ’,’᾿΄. Ν 

μένοντας πολλῷ στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλιναν κατὰ 
Ἁ 7] ΥΩ ἣν 7 » 7 ΄ Α ᾽ Ν 

ο᾽τὰ φεύγοντα ἀρματα καὶ τούτοις ἐφείποντο. οἱ δὲ ἀμφὶ [τ6] 

᾿ Αβραδάταν ἣ μὲν ἐνέβαλλον, ἅτε οὐ δυναμένων διαχάσα- ραδάταν ἡ μὲν ἐν ,ν ατε οὐ δυναμένω χ 
΄“- 3 , Ν ΧΝ 7, ᾿Ν 37 Ν 7, 

σθαι τῶν Αἰγυπτίων διὰ τὸ μένειν τοὺς ἐνθεν καὶ ἐνθεν 
΄ ᾿ Ν᾽ ᾿ ἥν “ “ ,ὔ 5 κ 

αὐτῶν, τοὺς μὲν ὀρθοὺς τῇ ῥύμῃ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέ- 
Ἅ, ν ,ὔ 5 Ἧ 7 

τρεπον, τοὺς δὲ πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅὄττλα 
» δ “ 7 3 Ἃ εΥ 7] 

καὶ ἵπποις καὶ τροχοῖς. ὅτου δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, 
Ἄ “ Ψ 7ὔ ᾿ ζω 

Δδαπάντα βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. ἐν δὲ τῷ 
» , ,ὔ ΄ ἐκ Ξ εξ " 
ἀδιηγήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμά- 

» 7] ἴω ἴω 3 Ἷ, ΕΣ ΄, 4 

των ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὁ ᾿Αβραδάτας καὶ 
“), Ν “- ψ Ν Ὄ Ν 3 “- ΒΕ 

ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλοντων᾽ καὶ οὗτοι μεν ἐνταῦθα ἂν- 
7 ,ὔ ᾿ς « λ 

ὃρες ἀγαθοὶ γενόμενοι κατεκόπησαν καὶ ἀπέθανον" οἱ δὲ 
Πέρσαι συνεπισπόμενοι; ἢ μὲν ὁ ̓Αβραδάτας ἐνέβαλε καὶ 

οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ συνεισπεσόντες τεταραγμένους ἐφό- 
νευον, ἣ δὲ ἀπαθεῖς ἐγένοντο οἱ Αἰγύπτιοι, πολλοὶ δ᾽ οὗτοι [15] 
3 ΄ 7 ΄- ,ὔ 
ἦσαν, ἐχώρουν ἐναντίοι τοῖς [Ἰέρσαις. 

2 Ν Χ Ψ 3 Ν. » Ν ΄“Ὰ Ν 

42 Ἔνθα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν καὶ 
΄“ » ΄ Ὰ ς Ψ ἐν 

μαχαιρῶν: ἐπλεονέκτουν μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι καὶ πλήθει 
ἄς ἐν Ἰεὰ ΄ κ , Χ . ἘΥ το 

καὶ τοῖς ὅπλοις. τὰ τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ καὶ μακρὰ ἔτι 
΄- Ὑ ,ὔ “ ΧΝ “ ζω ’ὔ 

καὶ νῦν ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον τῶν θωράκων 
Ας ΄- 3 κ δ τ » ἣ; Χ 

καὶ τῶν γέρρων καὶ στεγάζουσι τὰ σώματα καὶ πρὸς τὸ 
΄ Ἷ Ν ωὼ ῇ 3 ,ᾷ 

ὠθεῖσθαι συνεργάζονται πρὸς τοῖς ὦμοις οὖσαι. συγκλεί- 
3 Ἁ , » ,7ὔ 3. ἡ « ἊΝ ᾿ 

ϑάσαντες οὖν τὰς ἀσπίδας ἐχώρουν καὶ ἐώθουν. οἱ δὲ Πέρσαι 
»  φ 7 “ 7] ΄- Ν , 

οὐκ ἐδύναντο ἀντέχειν, ἁτε ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέρρα 
΄ » ιν Ἃ » ,7ὔ 7 7 

ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχάζοντο παίοντες καὶ παιόμενοι, 
“ἷ Ἐὐλκ “- - Ἂν. νὰ 5 ,ὔ “- 5 

ἐως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦθα ἠλ- 

41. ἀβραδάτην Α.α. ἢ] οἱ α: οοΥ̓, 8. ν. 1. διαχάσασθαι διαχωρῆ- 
σαι (.. Ἰἰδίθταπι ᾿ἸΠΓΟΙ χα οἵ σ Θγαβὶς Ὁ. αὐτῶν] αὐτῷ Α.(ἃ. ΠΟΥΤ. 5. ν. Τ΄. 
τῇ ῥύμῃ] τῇ ῥύμῃ τῇ 10. ἵππων) ὗ ἱππέων Α. σ. ἀνετρέποντο Α.α. 
ἵπποις καὶ τροχοῖς (ὑΔΙη ΓΙ 15. ἵππους καὶ τροχούς Α.Ὁ.α. 42. ἀβραδά- 
της α. 018. συνεπισπώμενοι σα: συνεισπ.] ἐπεισπ. 1). ἀπειθεῖς 1).α. 
ΘΎΩΝ, ἐναντίον ἃ. τεταγμένους (ἃ. ΠΟΥΤ. τηρ΄. Γ΄. 22. ἰσχυρὰ] 
ἰσχυρά τε 1). μακρὰ] μακρὰ ἃ 1). γέρων Α. γερρῶν 10. στέγουσι 1) 
καὶ πρὸς καὶ 5.ν.ν. α. ἐωθοῦντο 0. 34. ἠδύναντο 10. ἄκραις] 
ἴσαις Α.(α. οοΥΥ. τηρ΄. Τ. 

31. διαχάσασθαι) ἀναχάζειν Απ80. 4, 52. ταράχῳ [5316 ΔΙΙ4ποί]65 ΧΘΠΟρΡΠΟΗ, 
1, τό, τηθαϊιὴ 4, 7, 10, Ουὐτορ. 7.1, οὗ βθοὺπηάστηῃ Π)]οηγβίθπτη ἢ αϊο. “ΓΠιι- 
84. 50ΠΗΝ. ΟΥ̓ 1468, ἀρ θη ΠΟΘ ταραχὴ. τιΐ 

ὅτου ϑίγαρθιη, αιιᾶτη 1) }}} συγ 5. ἈΠῸ] ἀρ ΧΟπορμοπίοιῃ. 
[Δ] ῦ} ραιιοὶ ἴπ Μδοθήάοπιιτη δχϑγοῖϊίιι 22. ἀσπίδες] Ν. δα 6, 2, το. 
οαὐϊάογαμί, ἀθβουιθι Οὐυνθϊ5 4, 15; 17: 34. ἄκραις ταῖς χερσὶ] ϑιηϊδίγα, ΠΟῚ 
ΞΟΤ ΝΕ θυ ὕτου: πάνταν. ἀὰ 55.3.50. ὈΓΔΟΠΪΟ αϑίχιοία, τἰροΐθ ρου γονίδ. 

δ. 
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θον, ἐπαίοντο αὖθις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύργων᾽ καὶ οἱ 
ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς τοξότας οὔτε τοὺς 
ἀκοντιστὰς, ἀλλ᾽ ἀνατεταμένοι τὰς μαχαίρας ἠνάγκαζον 

35 καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. ἦν δὲ πολὺς μὲν ἀνδρῶν φόνος, 
πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ 
δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀνακαλούντων ἀλλήλους, τῶν δὲ παρα- 
κελευομένων, τῶν δὲ θεοὺς ἐπικαλουμένων. 

Ἔν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καθ᾽ αὑτὸν παραγί- 
γνεται. ὡς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐωσμένους, 
ἤλγησέ τε καὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν θᾶττον σχοίη τοὺς 
πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσθεν προύόδου ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισθεν 
περιελάσειεν αὐτῶν, παραγγείλας ἕπεσθαι τοῖς μεθ᾽ αὑτοῦ 
περιήλαυνεν εἰς τὸ ὀπισθεν᾽ καὶ εἰσπεσόντες παίουσιν 

37 ἀφορῶντας καὶ πολλοὺς κατακαίνουσιν. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι 
ὡς ἥσθοντο, ἐβόων τε ὅτι ὄπισθεν οἱ πολέμιοι καὶ ἐστρέ- 
φοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. καὶ ἐνταῦθα δὴ φύρδην ἐμάχοντο 
καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ 
καὶ πατούμενος παίει εἰς τὴν γαστέρα τῇ μαχαίρᾳ τὸν 
ἵππον αὐτοῦ: ὁ δὲ ἵππος πληγεὶς σφαδάζων ἀποσείεται 

38 τὸν Κῦρον. ἔνθα δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσου ἄξιον. εἴη τὸ φιλεί- 
σθαι ἄρχοντα ὑπὸ τῶν περὶ αὐτόν. εὐθὺς γὰρ ἀνεβόησάν 
τε πάντες καὶ προσπεσόντες ἐμάχοντο, ἐώθουν, ἐωθοῦντο 

46 

25. τῶν δὲ παρακ. ἃ. τηρ΄. Γ. 46. καὶ οτη. ἃ. σχοίη] ἔχοι ἢ Δ.α. 
προσόδου Α.ἃ. εἰ «αα. Ο. οτα. Α.}.α. περιελάσειεν] εν ΤΟΣ ἜΘΗ τὸ 
παραγγείλας] οὖν ἀαα. 1). ἕπεσθε ἐνῇ ̓ ψιβρῦ αὐτοῦ (810) 10. μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἃ. 
κατακλίνουσιν 1). η- ἅτι ἃ. ἐν] οἱ ἐν 1). ἱππῆς Τὰ, 
πεπτωκὼς---Κῦρον ΟἸϊΔη8 ΤΟΝ 8. 25. ΟἸΓῚ ει σεν ναγϊοΐαϊθ Δα] ὁ δὲ πίπτει. 
ἵππῳ] ἱππικῷ Δ.(Ὁ. γτ. 38, ἐώθουν οἵη. Α.}).6.1..Μ. δαάαπί το] απ] 
101]. ἐωθοῦντο οτι. ΕἸ. 

46. ἀφορῶντας 886 ἀοθεῦ ἃ [ΕΥρΡῸ, 
ἈΝΘΥΒΟΒ, Ὠοβίθιη δηΐθ 886. Ῥοβίτππὶ 1Π- 
τπϑηΐθ8, Π6 6 ἃ ἰ6ΥρῸ δάθβϑϑθ ορὶπαΐοβ. 
5ΟΉΝ,. Οὐοηΐ. δυΐειῃ Η. 6Υ. 6, 5, 14. 

Ων φιλεῖσθαι ἄρχοντα] πο τον 
δος δι Ὅντινα γὰρ ἄνθρωποι φιλοῦ- 
σιν αὐτομάτῳ διανοίας ἐμπτώσει, τούτῳ 

ταχὺ μὲν ἐπιτάττοντι πείθονται, λέγοντι 

δὲ οὐκ ἀπιστοῦσιν, κινδυνεύ υοντι δὲ 

συναγωνίζονται. ΠΟ ΟΗ. 
εὐθὺς] Τιοσυτη ἀ6 ῬΡυιρηᾶ ΔΟΘΥΓΙὨ]ἃ 

ΒΡΕΙ υὐτοὸ ἀθοουίαητατν σΟΙΠ ΑΓ Ὀ]8 
ΟΠ ΑρΘ51180 2; 12, Η 81. τ. Ἂν 5. 
19: ᾿Βωθοῦντο, ἐμάχοντο, ἀπέκτεινον, 
ἀπέθνησκον. 0ΗΝ. 

σφαδᾷζων) ἀλγεῖν ἸηίοΥρΡΙοίαϊ τ 6 
ΧΘθορμοηΐο οἰϊαηβ Εὔγιη. Μ. ρΡ. 737: 
12, 564 Δ1105 Δ α1ῦ ΘΧρ]οαβ8θ, σπαί- 
ρειν. ῬΟΥΡΒΙ δπίθιη σφαδάζων, φαδτη 
ΟΥ̓ΠΟρΡΤΆΡὨΙαπ ἂἢ Ἠδτγοαΐαπο Περὶ 
μον. Δ. Ρ. 22; 7. Τηθριπογδίδμῃ 111] ἴῃ- 
ἰογάτιπη Βουναγαηΐ 1 ν Γ]5 ματάζω οἵ 
τεράζω, ἀ6 φαϊθα8 ν. ΤῊ 68. ϑίθρῃ. 

48. ἐώθουν---ἐπαίοντο] 1010 (888. 47: 
45: ᾿Αλλ᾽ αὐτοῦ ὥσπερ εἶχον ἐτί- 
τρωσκον, ἐτιτρώσκοντο, ἐφόνευον, ἐφο- 
νεύοντο, μέχρι πόρρω τῆς ἡμέρας. 
ΖΕΌΝ. Ηἰς 81 αροϑββείῖ ἐώθουν, τη6- 
ἄϊαπμη ἰονοῦ ἐωθοῦντο, εὖ σΟὨ ΘΙ ΘΠ ατιΠὶ 
5. 40 [᾿ηϊΐ, 

[ 



"ΕΒ ΑΨ 2.) 

, Ἕ Α͂ 9 Ἁ “ο “ 

ἔπαιον, ἐπαίοντο. καταπηδήσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου τῶν 
“ ἕ ε “- 3 Ζ ᾿ Α Β} "Ὁ Ν ς “- 

τοῦ υρου ὑπηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν εαυτοῦ 
νι ΄ι ΄σ Ἄ ΒΩ 

δοἵππον. ὡς δ᾽ ἀνέβη ὁ Κῦρος, κατεῖδε πάντοθεν ἤδη παιο- 
Ὗ Χ Ἂ, ε “4 » “ 

μένους τοὺς Αἰγυπτίους" καὶ γὰρ Ὕστασπας ἠδὴ παρὴν 
Ν “ “- [ἢ “ ’ 5 Ἁ ’ 

συν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τουτους 
δ ΟΝ Ν ἄν «( 5 3 Χ ΄ - » 7, 
ἐμβάλλειν μὲν οὐκέτι εἴα εἰς τὴν φάλαγγα τῶν Αἰγυπτίων, 
Μ΄ Χ Ἧ Ν᾿ «Ὁ , Ἀ,. Ὁ « 3 Δὲ 
ἔξωθεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐκέλευεν. ὡς δ᾽ ἐγένετο 

, ᾿. ε », 53 ΄“ » ΄σ΄ 

περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανας, ἔδοξεν αὐτῷ ἀναβῆναι 
ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ καὶ κατασκέψασθαι εἴ πη καὶ ἄλλο 

4οτι μένοι τῶν πολεμίων καὶ μάχοιτο. ἐπεὶ δὲ ἀνέβη, κατεῖδε 
μεστὸν τὸ πεδίον ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων, φευγόν- 

᾿β ζ ᾽ὔ ’ ᾽ 5 

των, διωκόντων, κρατούντων, κρατουμένων" μένον δ᾽ οὐ- 
“- Ἕ 2 7 ἴω Χ Ἀ “ 7, 

δαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων" 
κὰ ἃ Χ “ ’ὔ 7 4 

οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοθεν κύκλον ποιησάμενοι, 
᾿ Ξ τι ἘᾺΝ - 7 ἈΤῸ 5 Ν 

ὥστε ὁρᾶσθαι τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ἐκάθηντο" καὶ 
5 ΄ δ᾽ 5.Ν Ψ Μ{ ᾿ Ν Ν ἴῷ 

ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. 
Ν ἴω » 7] Ψ 3 Ν 

41 ᾿Αγασθεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτείρων ὅτι ἀγαθοὶ 
ὅ, “7 7’ Υ͂ ’ Χ 

ἄνδρες ὄντες ἀπώλλυντο, ἀνεχώρισε πάντας τοὺς περιμα- 
χομένους καὶ μάχεσθαι. οὐδένα ἔτι εἴα. πέμπει δὲ πρὸς αὐ- 

, 

τοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βούλονται ἀπολέσθαι πάντες 
ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων αὐτοὺς ἢ σωθῆναι ἄνδρες ἀγαθοὶ 

- 5 ε - 95 Ἃ ς - 
δοκοῦντες εἶναι. οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο, Ἰ]ῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σω- 

’ 5 » ΟΥ̓ σι 5 ς Ἁ “. Ἂ 

42 θείημεν ἄνδρες ἀγαθοὶ δοκοῦντες εἶναι; ὁ δὲ Κῦρος πάλιν 
, ς “ δο ΑΝ “- , “ ᾿ς 

ἔλεγεν, Ὅτι ἡμεῖς ὑμᾶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ 

τοῦ ἵππου τῶν Ῥοβί τῶν Ῥαμποίβ ποία α. 20. ἤδη οτὴ. Ὁ. ἱστά- 
σπας Δ. μὲν ἐμβαλεῖν Α.Ὁ. ἐκέλευσεν Α. παρελαύνων Δ... δσοΥΓ. 
5. 0 Τὶ ΖΟΠΔΓΙΔΒ. παρὰ] περὶ 1. κατασκέψασθαι τα 5.0.γὉ. (. εἴ 
εἴτί ἢ. ἄλλοι μένοιεν Ὦ, μάχοιντο 1). σΟΥΥ. ΓΤ. μάχοιτο ῬΥ. 40. κρατου- 
μένων" μένον] κρατουμένων, τῶν μὲν πολεμίων φευγόντων, τῶν δ᾽ αὐτοῦ κρατούν- 
τῶν, κρατουμένων Ὦ).(. τηρ΄. Υ. ἠδύνατο Α. ἠδύναντο α. κατειδεῖν α. οἱ 
οτί. Α. ΡΥ. πάντοθεν κυκλοποιησάμενοι Ἀ.Ὁ. ̓  αποᾶ ΘΟΥ̓ΓΟΧΙΙ Οδβίδο. 
κύκλῳ πάντοσε ποιησάμενοι Ὁ). 41. δὲ] δὲ καὶ Ὠ. ὄντες οτῃ. ἃ. 
ἀπώλλυντο] υ ἴῃ Π|. Ὠ. ἀνεχώρησε Α.1).6. ρτ. πάντες πάντας 10. 
ὑπὲρ 1.0. ὑπὸ Α.}).6. αὐτὸν Α.Ὁ. ρν. οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο οτη. Α.(. 
ΤΩΡ. Τ. 

ἀναβάλλει]) (ὑδτμογαγῖι8 οχ [ἡνὶ} 21, 278: ᾿Αμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα 
47. Ποπραγανῦ Ἰοσιιπ ἀ(θ ῬὮΠΠΠΡΡΟ: κύκλῳ ἁ ἁπάντῃ. 
ραυϊαδπιηιφιιθ γοθηὶ ἴηι Θῳιῖίηι βιδ)οοϊέ. ὑπὸ ταῖς ἀσπέσιν ἐκάθηντο] ὕ [1,4ς6- 
ΟΘΒΟΗΝ, ΝΥ. δὰ Απ85}. 4, 4, 4. ἀφτηοη!! δὰ ΡΙαΐδθαϑ. ΡΙ]αΐ. ΑΥἹ5614.ς.17. 

39. Ὑστάσπας] ἐδ. το: ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι] Ἡε]οάον. 
ἐγένετο παρὰ τὰς μηχανάς) 6 οοη- ΑΗ. 9, το: Πασχόντων πλείονα ἢ 

βίγαοίίοπο οσοηΐ, δὰ 1, 4, 18. δρώντων, καρτερικῷ δὲ λήματι τὰ δεινὰ 
40. πάντοθεν κύκλον ποιησάμενοι] ὑπομενόντων. ΖΕΤΙΝ, 

Οοπῇ. δὰ Απᾶρ. 3,1, 2. ἤοπι. ΘΟ. Θ, «τισωθείημεν ΝἼΧ νοβεϊρίατη το] οί τα 

[19] 

[20] 
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μάχεσθαι ἐθέλοντας. ᾿Αλλὰ τοὐντεῦθεν, ἔφασαν οἱ Αἰ- 
γύπτιοι, τί καὶ καλὸν ἂν ποιοῦντες σωθείημεν ; καὶ ὁ 
Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν, Ἐῤ τῶν τε συμμαχομένων 
μηδένα προδόντες σωθείητε, τά τε ὅπλα ἡμῖν παραδόντες, 
φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν 

43 ἀπολέσαι. ἀκούσαντες ταῦτα ἐπήροντο, Ἢν δὲ γενώμεθά 
σοι φίλοι, χὰ ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι: : ἀπεκρίνατο ὁ Κῦρος. 
Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. ἐπηρώτων πάλιν οἱ Αἰγύπτιοι, 
Τίνα εὐεργεσίαν ; πρὸς τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος, Μισθὸν μὲν 
ὑμῖν δοίην ἂν πλείονα ἢ νῦν ἐλαμβάνετε ὅσον ἂν χρόνον 

πόλεμος ἢ" εἰρήνης δὲ γενομένης τῷ βουλομένῳ ὑμῶν 
μένειν παρ᾽ ἐμοὶ χώραν τε δώσω καὶ πόλεις καὶ γυναῖκας 

44 καὶ οἰκέτας. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι τὸ μὲν ἐπὶ 
Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήθησαν᾽ τούτῳ 
γὰρ μόνῳ γιγνώσκεσθαι ἐφασαν" τὰ δ᾽ ἄλλα σὐμμιμδμν: 

45 γήσαντες ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον. καὶ οἱ Αἰγύπτιοί τε 
οἱ καταμείναντες τότε ἔτι καὶ νῦν βασιλεῖ πιστοὶ διαμέ- 
νουσι, Κῦρός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε, τὰς μὲν ἄνω, αἱ ἔτι 
καὶ νῦν πόλεις, Αἰγυπτίων καλοῦνται, Λάρισαν δὲ καὶ 
Κυλλήνην παρὰ Κύμην πλησίον θαλάττης, ἃς ἔτι καὶ νῦν 

οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔχουσι. ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ὁ Κῦρος 

τοὐντεῦθέν τοι 1). 
τά τε] τὰ ἊΝ (, 

δοίην ἂν] δοίην Δ.α. 

42. θέλοντας Δ... 
τοῦτο] αὐτοὺς 1). 
42. ἴω σοι 1}. 

τί] ὅτι Α.Ο. ρὲ καὶ οτη. 19). 
ἡμῖν οἵη. ἢ). ἐξὸν] ἐξ ὧν Ὁ. 

44. νίκη κύρου (ἃ. τηρ. σφι- 
σιν ! γιγν.] συγ Ὁ. 8. ν.Υ. 45. καὶ οἱ] οἱ δὲ τε οἱ οτῇ. ἴ). 
πιστοὶ ἘΤΎ: 0. αἰγυπτίων πόλεις 1). λάρισσαν Ἀ.α. δὲ Ζεοιιηϊιι8. 
τε Δ. Ὁ, 6. 

1π ΕΠ 15 ΧΘΠΟρΡΟΠΓ15 ογιηδγιη σω- 
θεῖμεν οἷἴς., αὖ ΟἾΧΙῚ ρῥιοῖ. δὰ ΑηδΡ. 
Ρ- ΧΗ], δὕβι ἢὲθ σιοαιιθ ΡαΓΊΓου αἴθ 
[οΥη δ --οἶμεν εἴ -Μμεν, 188 Β:ΘΡΙᾺΒ 

σῷ περὶ Κύμην ἀϊοαΐι" ἃ ϑδθρμαῃο 
Βγχαηΐπο. Χοη. Ηιϊθι. (σι 5..1. 7. 
Λάρισσαν τὴν Αἰγυπτίαν καλουμένην 
ΑλοἸα18. τηθιηοῦαῖ. (ὙἹ]Θπθη ΠΘΠΊΟ 

ἸΡΥῚ Βουγαγιηῦ Ρ᾽.Ὸ [ΟΥΤη]8 --οίημεν οἴ ΡΥ ΧοΠΟρΡΠμοηΐθρη ποιμηδνῖξ. 
πῴημεν, 801. 6]..18 ἀἰϊα]θοίο οοῆνο- ΟΗΝ, Ργϑίογ Ἐπιβίαίῃ, 1], Ρ.. 300, 
Πιπηΐ. 30 : Ἔστι δέ φασι καὶ Κύμης Κυλλήνη. 

42. ὅτι] Υ. «ἡ 4. 5. 11. 
44. ἀφελεῖν σφίσιν) ὅ1ο Ἰηἴνα 2, 26: 

Μάχας δέ σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶ. 
ΑἸΙαα δηῖπι ἀφαιρεῖν ἡαπᾶϊη ἀφαιρεῖ- 
σθαι. (ὐτη γιγνώσκεσθαι οοηΐ. Η. 

τ. 5, 3.9. ξδρ ἶ 
45. Κυλλήνην Ζριηϊι5. ΒιΙΒΡΙΟΑΓΕΓ 

οὐσαρεδββο Ἰοοιη ΟρΡΡΙΑΙ ΠΟΙΟῚ]. Κα- 
ρήνη ρια Ηονοάήοίιπη 7, 42, ἀοἰπαο 
νοῦθα παρὰ Κύμην μιιΐίαϊ ἰγαηδβροδίία, 
οἴ ΡΟ ΠΟΥ δα [ ΓΊΒβα πη ΡὈΓΟΡΓΙΊΘ. 

τε 1116 ἔογίαββθ ρϑῦμ οχ ᾿πίθρυ]οΥ! 
δίθρδηὶ θγ. ΠΡγῸ, αιθπὶ ἴῃ ΘΘίΘΡ]Β 
ΒΘ] ΆΠΓα, 

οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ἰ Αἴαιιθ Βογαχη μοβίθ- 
ΤῸΒ [1586 1 δχϑροιῦαι Ασὐίαχουχὶβ, ἀὰ- 
ὁβηΐθ ᾿ΠΙΒΒΑΡΏΘΓη6, ΑΠΑΒΡᾶ8. 1, 8, 9, 
ΡΙΟΒΑΌ1Π15. οϑῦ 101 ΖθιΠ}1 ΟΡ πο, 60 
σαϊάθη τηὰρ]5, αιοα 1] άθιῃ 2, 5. 18. 
ρυρΡ! θυβὶβ ᾿ΠΊΙΏ1ΟΙ ἀϊοιπέυτ. 
(ρπον!ῦ Ἰρτίαν ΠΟΥ ΠῚ Ἰρβουτη ω8)- 
σγρίογιιπι νἱγθαίθια. ἀπά πιπι οὐ [ασίο 
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ἤδη σκοταῖος ἀναγαγὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Θυμ- 

βράροις. 
Ἔν δὲ τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι ηὐδοκί-. [22] 

μησαν" τῶν δὲ σὺν “Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν κράτιστον 

ἔδοξεν εἶναι ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ ὅπλισις ἣν τότε 

Κῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασεν. ηὐδοκίμησε δὲ ἰσχυρῶς 

καὶ τὰ δρεπανηφόρα ὁ ἅρματα ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν 
διαμένει τὸ πολεμιστήριον. τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. αἱ μέντοι 
κάμηλοι ἐφόβουν μόνον τοὺς ἵππους, οὐ μέντοι κατέκαινόν 
γε οἱ ἐπ᾿ αὐτῶν ἱππεῖς, οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέθνησκον ὑπὸ ἱπ- 
πέων' οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαζε. καὶ χρήσιμον μὲν ἐδόκει 
εἶναι" ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐθέλει καλὸς κἀγαθὸς 
κάμηλον ὥστ᾽ ἐποχεῖσθαι οὔτε μελετᾶν ὡς πολεμήσων 

ἀπὸ τούτων. οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν 
σχῆμα ἐν τοῖς σκευοφόροις διάγουσι. 

ΚΕΦ. Β. 

Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ φυ- 
λακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ ἔδει, ἐκοιμήθησαν. Κροῖ- 
σος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγε σὺν τῷ στρατεύματι" 
τὰ δ᾽ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο προσωτάτω ἐν τῇ νυκτὶ 

46. τῶν] μὲν Ὧ4α. ἃ. 5... Γ΄ ηὐδ. Ὠϊς οἵ 8.47 Ε΄. εὐδ. Α.0.α. τότε 
περσὸν 1). ὥστε καὶ ἔτι νῦν [). ὅπλισις] πόλις Α.Ε. ργ. 48. μό- 
νον μὲν τῷ ὄντι Ὦ. ἱππῇς Ὁ. ρνυ. μαρεϊὶ ἐπέλεξεν Ὁ. 40. ὡς] 
ὥστε Ὦ. ἑαυτῶν] αὐτῶν 1. φύλακας Ὦ. ἔδει] ἐδόκει Ὁ. 
τὰ δὲ] τὰ δὴ Ἀ. ργ. ὅποι Ζανίϊπα. ὅπῃ Δ... ὅπῃ ἠδύναντο ἀπεχώρουν 
ΖομδΙΆ8. 

ΧΟΠΟΡΠοι, Πθο οἴαῖ, οὔ (6 ὩδΥΓγᾶ- 
[10 ηῖ5 ἴθ ἀσπθιίαγοί ΑΝ δἰ, 40]16- 
Θ8 8 Ἰθοίογθιῃ δα ᾿Ἰηἰουργθίθβ Οὐ] 4, 
1, 3ο. ΟΗΝ. 

ἀναγαγὼν) δι ϊάαβ: ᾿Αναγαγὼν ἀντὶ 
τοῦ ἀπαγαγών Ξενοφῶν. Οποσιῃ] 
ΟΟἸαηὶ 226: Ὅν ποτε κουρίζοντα δῆ- 
μος Αμυκλαίων ἠἡγάσσατο, μὴ Διὶ Λητὼ 
σκυζομένη καὶ τοῦτον ἀνήγαγεν; ΘΟηΐογς 
Φασοοῦϑιαβ ἴῃ ΥΟΙΗΙ ΑηΔ]. νοὶ]. 1, 
Ρ.1οι. 

Θυμβράροις] Ν. δα 6, 2,11. 
46. μάχη] Δα ϑαγαθβ. σοτημηῖδβα 86- 

οὐαπμάμπτῃ Ἠοιοάοίτη 1, 8ὅο, ΔΠῊΟ ἃ. 
(. »46, 6 οοπιριιΐίο  61211, υἱἱ δά- 
τηοηοθῦ Ζοιιηῖι8. ΒΟΉΝ. 

ἢ ὑπλισίς) 4: 5, 58: τύ. 
ΖΕΌΝ. 

ό;..2. 

κατεσκεύασεν 7 Ῥαιϊο ᾿ΠΒΟ]ΘΠΠΟΥ 
εϑύ αἱοίϊο ἣν τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασε: 
ΟΊ ΔΊΟΥ ογαΐ ἣἧ τοὺς ἱππέας κατεσκεύα-- 
σεν, υ Βαρταᾶ ύ, 1, Ρ1; τοὺς ἵππους: 
χαλκοῖς προβλήμασι κατεσκευάσατο. 
5ΟΗΝ, Η. ὅζ. 4. 2, 7; ὅπλα εἰς τὴν: 

.Ὶ 

στρατιὰν κ. 
47. τὸ πολεμιστήριον] Υ, δα 8, 

ὃ, 26. 
40. σχῆμα 5]ηρ δ  τιϑιι Βισηϊῆοαξ 

ἨΔ Ιὔτι ΠῚ, τπιϑτιτὴ δὲ Οὐδ τ ΘΔΥΠΘΙΟΥΊΙΤΗ 
δα πο απὶ ἘΒΏ 15 ΓΠΙΟΔΓΌΓ͵Ω. 
5ΟΗΝ. 

1. ἐπὶ Σάρδεις, αἴ 8. 2 οἵ δὶς Ζο- 
ὨΔΙΆΒ, δϑύὺ σοηΐγα ϑαγῆθβ, αὖ ἐπὶ Σάρ- 
δεων οϑῦ ϑαγᾶθε ΨΘΓΒΊΙΒ. 5ΟΗΝ. 

τὰ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο---ἕκα- 
» ͵ ἢ Ἃ 

στος ἀπεχώρει] Α΄. ἃππηοί. δα Η, αΥ.1 
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τῆς ἐπ᾿ οἶκον ὁδοῦ ἔ ἐκαστος ἀπεχώρει. ἐπειδὴ δὲ ἡ ἡμέρα ἐγέ- 
ΡετΟ, εὐθὺς ἐ ἐπὶ Σάρδεις ἢ ἦγε Κῦρος. ὡς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ 
τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι, τάς τε μηχανὰς ἀνίστη ὡς προσβα- 

3 λῶν πρὸς τὸ τεῖχος καὶ κλίμακας παρεσκευάζετο. ταῦτα δὲ 
ποιῶν κατὰ τὰ ἀποτομώτατα δοκοῦντα εἶναι τοῦ Σαρδια- 
νῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀναβιβαζει Χαλδαίους 

ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ] ἐποικόνου ἢ). 

σάρδις 1}. 
βαλὼν Δ. 

ἤ:. 5: Μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοὶ 
βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο. Ατιὰθ. 
1, 8, ο: Πάντες οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν 
πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ 
ἔθνος ἐπορεύετο. σοῦ 10. 2,1, 
15: Οὗτοι μὲν ἄλλος ἄλλα λέγει. 

Ζ. τῷ τείχει. τῷ ἐν Σάρδεσι] Μοηϊα 
Αγ ιυτ οἱ ἐρύματα ἀ61)416 τη ΠΠἸ ΠΟΤ 65 
νοῦς (ὐδιηθγασῖιιβ. ΔΝ ΕἸβ]κ 118. ΠΠΓῸ5 
4815 ἸηςοΥργοίδία", ἔρυμα νΘΥῸ ΔΙΓΟΘΠ,. 
Νοσαη ΠῸ]]0 τηοάο (ἀγξθεθ ὉΓΡῚ5 
Π1}}} τὸ ἐν Σάρδεσι τεῖχος Ὀ185 66] 
Ροΐα!τ, 564 δὶ ΡΟΙΠΙΒ ᾿ΙΦθὰ ααποά 
δα) τὸ Σαρδιανῶν ἔρυμα αἸεϊίπΓ, 
ΔΥΧ ὉΓΌ18, ἀκρόπολις, ἄκρα. ἴ 0] Χο. 
ΠΟΡΠΟΙ ἃ ἃῸ6. ΤΠΠ]ῸΒ ὉΠ 15. ἀἰβίιη- 
συχῦ, πθιῖαν ΡΠ τιΓᾺ}} : (Ὡς δ᾽ ἐγένετο δῆ- 
λον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ 
ἔφυγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν, ὅπῃ 
ἠδύνατο ἕκαστος τῆς πόλεως. 5ΟΗΝ, 

38. τοῦ Σαρδιανῶν ἐρύματος] 1)6- 
[θυ ΊΟΥτΠ ΠΠΥΟΥτ 8ΟΓΙρΡ στη τῶν 
Σαρδιανῶν ἐρύματα ϑ8ογναίδη) τηδ}υ]ῦ 
Ηφηηβίουῃ. δ) ᾿λιοϊαπὶ (ὑοηΐθη}}}. 
ὁ: Ὁ, 1.1. Ρ. ΒΟῚ. ὕὐσηΐγα ἀ16πὶ 
Ζθιι 115 χαῖοπθ ἢδς ευἱἱϊίπν: Εχ Η6- 
ΤΟΘοΐο 1, 84, Ραΐογθ, π΄ ἐχ βΒθαιθηῖ!- 
θα5, ΠΟ ΟΠΊηΪὰ ἐρύματα ν6] τητιη]- 
τηθηΐα 8611 ΓΠῸΓΟῸΒ ὉΠῸΪ8 [{ι|888 
ΡΥΥαρίοβ οὐ ᾿πδοοθϑεοϑ, 86] ἴδῃ- 
[ππῇ Ρᾶρίθιη ΠΟῸῚ ὉΠΪΒ, 56 ΔΙΟΪΒ, 

4Πιὰ οἴϊδιη ἃΥχ Οοἰαπη ἔπογιῦ οσοιραΐαδ. 
Ἰριίαγ τὸ Σαρδιανῶν ἔρυμα 6586. ΔΙΌΘΙΗ 
ΑΓΔ ΠΟΤΊΙη, αἴιὲ6 τηοχ αἸοαίτ ἀκρό- 
πολις, τὰ ἄκρα οὐ ὈΪ]8 ἡ ἄκρα, ἀρὰ 
Πιᾶπυτα Υ. Η. 1, 25» ἢ ἄκρα ἡ ἐν 

Σάρδεσι, αὖ δρια ῬΟν δέστα, πρὸ πὰρ 
ΠΈΘῚ ἰοοσῖτη αἸρητιπῚ 6586. 411 ΘΟΠῚ- 
ΡῬαγοῦθν αὐτὴ ποβίγο. Ἐροίθ, ἢθο δὰ- 
Ὀθὺ 1Π14 Ἰοσιτα απ! αῖϊο ἔρυμα 6886 
ἰάθη αποα ἀκρόπολις οἵ ἄκρα. Ν᾽ ΘΥτπη 
ἴθ Χοπορποηΐῖο ΕἸ] ου]ταίθιαι οὐδ 1 - 
ἤππη οὐ απο μουπαρσηδιη Παθοΐ, 
αιοά μοβί τείχους, ἐρύματος οὗ ἄκρας 

μ᾿ “- ’ Ὺ 

πρὸς τῷ τείχει (ὰ. τηρ. 
ἐπεὶ δὲ Μ. 

προσ- 
2. ἐπεὶ δὲ δὴ Α.Ο. 

τ. τῷ τείχει---πρὸς οπι. ἢ). 

ὁαρίϑο τπθη τ] ηθ πὶ ἄδμιο τειχῶν πο- 
τηΘη ΡΟΏΪΓΙΓ, δ αἰνοῦβα 6888. ΟΡΟΥ- 
ἰεῖ ἃ τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι. [Ι͂π 
Ηδγοποί! Ἰοοο 1, 80, οἱ 84, πΙ8}] ΡΓΩ- 
516} Ῥδίευα Ἰιο δῆς. ΘΠΏΡΠ ΟΕ ΘΠΙΤῚ 
τὸ τεῖχος, ΟἰἸδτη τὸ τεῖχος τῶν Λυδῶν 
νοσαῦαγ, δὲ αὶ Ὧ6 Ματὰϊ ΗἩγγωδαδ 
Ἰηνθηΐο ΒΘΙΠΟ οϑί, κατὰ τοῦτο τῆς 
ἀκροπόλιος, τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο φύλακος 
---ἀπότομός τέ γάρ ἐστι ταύτῃ ἡ ἀκρό- 
πολις καὶ ἄμαχος: αριπᾶθ κατὰ τὸ 
ἄλλο τεῖχος περιενείκας, τῇ ἦν ἐπίμα- 
χον τὸ χωρίον τῆς ἀκροπόλιος---ἔστι δὲ 
πρὸς τοῦ Ὑμώλου τετραμμένον τῆς πό- 
λιος. ᾿'Γαπίπμη ἃ ᾿πογαηλν εχ Ηε- 
τού οὔ! πούϊα ραγύθιη ὉΓ18. πητι Π1{1551- 
ΠῚ Δ ΠῚ, τὸ τεῖχος οὐ ἀκρόπολις (ἸΟΙΓῸΓ, 
ΘΟΏν  υβάτη ΟΟΠΐΓα τηοηΐθιη "Π ΠΟ] τ ΠῈ 
[α]586, ΑΔΑΡ ἰδία ἀγοθ Ηογοάοῦιβ τὸ 
ἄστυ ᾿θιάθιη οἱ ο. 88, τὸ τῶν Δυδῶν 
ἄστυ αἰδύηρτις. Ατορ Ἰριξαγ ᾿πο] δι 
ΟΠ] ΟΟΡῚΒ. 8115. ν] ἀθίτιῦ οϑθ8Ὲ6. σαρίι5 
ΟΥώϑβιϑ ; ἢϊης ἁλισκομένου δὲ τοῦ τεί- 
χεος ἤϊε τῶν τις Περσέων ἀλλογνώσας 
Κροῖσον ὡς ἀποκτενέων. Ἰσιι ἴῃ 
ΧΟΡ Ποηΐθ {π{ϊπ|5. ππιης ΠΙσΘὈΪ τὸ ἐν 
Σάρδεσι τεῖχος, οὖ δῖοι! ἀθιηθ. βἰτη- 
ΡΙΙΟΟΙ τεῖχος Ποιηϊηδίαγ, τ} τὸ τῶν 
Σαρδιανῶν ἔρυμα, τί ἀρὰ ἨἩοτοαοίατη 
τὸ τῶν Λυδῶν τεῖχος, (ἰ6 ἀγοθ ᾿πΐογργο- 
[ἈΥ}: σΟΠίτὰ τὰ τείχη Α]1ὰ Ταῦοηθ ἰπ- 
[ΟΥΡΓΘΙΑΥΙ ἀθθθιηιιβ, πο ὉΠ τηοᾶο 
Ἰθοῦο ἃπίί]ιια τὰ ἀποτομώτατα τῶν 
Σαρδιανῶν ἐρύματα δα 111 τ] Ρο5- 
8ιηΐ : πα ηηπᾶτη νἱθο τπᾶρηαχη ν]- 
σαι, αΌὶ Γϑιοϊδηὶ 1. 6. ἦθ αὔθ ΘΓ Τη 
ΘΧρ] Ἰοαΐ : τὴν μεγάλην ἀκρόπολιν τὴν τὸ 
τριπλοῦν τεῖχος [ἔχουσαν ἃ. ἄτι 
(044.], 46 ΠῚ Ρ]1Ο6 ἰδῦο τππγῸ γοὶβ Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ ΙΒ ἐρύματα ἸητοΥργοἰαίτι 6856. 
5Ὶ {ΠἸΡΙΘΧ ὈΓΡῚΒ ΤΠῸΤῚ5 ΟΟΙΠΙΠΘΠΠΟ- 
γδίιιβ π]δδοῖ Ὁ Πἰβίουϊοο, ἴα οῖ]6. ἰδύιϊις 
τὰ τείχη ἃ Νοπορποπίο ποπηϊπαία, τ 
αἴνοῦβα ἃ τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι οἱ 
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τε καὶ Πέρσας. ἡγήσατο δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρσης δοῦλος 
γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς φρουρῶν καὶ κατα- 
μεμαθηκὼς κατάβασιν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν 

“αὐτήν. ὡς δ᾽ ἐγένετο τοῦτο δῆλον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, 
πάντες δὴ ἔφευγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅποι ἐδύνατο 
ἕκαστος τῆς πόλεως. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ εἰσήει εἰς 
τὴν πόλιν καὶ παρήγγειλεν ἐ ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κινεῖσθαι. 

κὁ δὲ Κροῖσος κατακλεισάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις Κῦρον [2] 
ἐβόα ὁ δὲ Κῦρος τοῦ “μὲν. Κροίσου φύλακας. κατέλιπεν, 
αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸὺς τὴν ἐχομένην ἄκραν ὡς εἶδε τοὺς 
μὲν Πέρσας φυλάττοντας τὴν ἄκραν, ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ 
τῶν Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα, κατεδεδραμήκεσαν γὰρ ἁρπα- 
σόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν, εὐθὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν τοὺς 

Φινκαὶ καταμ.] καταμ. Ἀ.6. ῬΓ. 
αἱ σάρδις ἑάλωσαν. 
ὅπῃ Δ. .6. 
σαν [).Ε:. καταδεδραμήκεσαν Α.Ε. 
οἵη. Α.}).6. ρζ. 

τῷ τῶν Σαρδιανῶν ἐρύματι, ἰγΆΠ6γ6 11- 
οθγοῦ. Ναηο ἀπ 18 Ὦθοτθο ; οὗ [δτηθη 
τὰ τείχη δα] Ὁ 5 ταυ1Ὸ5 απ8π| δα {τ1- 
Ρ]ΙΟθα. ἈΓΟΪΒ. ΠΊΠΠΓῚ1ΠῚ Ταΐουστα Π]Δ]1Π. 
ἴῃ οδιιβα τηᾶχὶπηα αἰ 1 δι ]0 18 ΠΟΘ] 
οϑὺ διηθῖσια ΧΘΠΟΡΠΟΠΓ8Β ἀϊοεΐ!ο. 
Μιυ]ία ορτθρια οχ ΠΙβύου! οἱ. ΔΏ 016 1118 
Ὧ(6 ϑαγαϊαπη ἀγοθ 6010 σαρία Ταροϑίῦ οἵ 
ἀοοοῖ Ηομηηβίθυ ιιβιτιθ δα [πιοϊδηὶ 10- 
οὔτ, 6χ ααϊρθὰβ πὰ μευ ποῦ Ἰοοιιβ 
δ ΓΑΒ ὨΪΒ 18, Ρ. 625, Ὧ6 ΘΓ Ίθ 18, 
ἄκραν εὐερκῆ ἔχουσα, ΤηδρῚΒ ΘἔΙΆΤη 
Ἰοοσὰβ ΟἸαυοηϊβΒ [τηρβδοθηὶ ἃρπά 
ΡΙαΐανος. οοπῖγα ΗἩοτοα. αἰβραϊαηΐθιη 
Μου. Ρ. 8όι Ὁ : Ἑλεῖν τὰ περὶ Σάρ- 
δεις ἅπαντα χωρὶς τοῦ τείχεος τοῦ βα- 
σιληΐουις ΟἸηηϊππΊ) δρββίτηιιθ οβί 
Ἰοοὰβ ῬΟΙΪΥΌΙΪ 7, 6. 15, 11 δαγάϊιηη 
ΑΥΧ (0]0 οαρία ΠΔΥΤαΐΠΤ 511η1]} νΕ] 
ΡΙΠΘ οοάθιῃ : Συνθεωρήσας δὲ τὸ κατὰ 
τὸν καλούμενον͵ Πρίονα τεῖχος ἀφυ- 
λακτούμενον, οὗτος δ᾽ ἐστὶ τόπος ὁ 
συνάπτων τὴν ἄκραν καὶ τὴν πόλιν. 

ῬΑ ᾿ρ!ίτν δὰ ἸΟοῚ, Ὁ ΌῚ τ Ὁ5 σομ]ππ- 
Βθθαΐαν οὐτη ἅγοο, ΠΤρίων δια] : αθδτη 

. Ραΐο δὰ ΤΊΠΟΙττη πηοηΐθιη ῬοΥ 1 111886, 
ΠΟΙΊΘΗ ἃ 5ΙΠΗΪ ΠΠἸΠ6 ΒΘΥΡ86 ν6] ἀβροτὶ- 
ἰαῖ6 πϑοίαπη. ΤΆ ΡΟ 14, Ῥ. 635, π0] 
Ἐρἢ 651 5 {1 ἀορίπρῖε: ᾿Εκαλεῖτο μὲν 
λεπρὴ ἀκτὴ ὁ πρίων ὑπερκείμενος τῆς 

νῦν πόλεως, ἔχων μέρος τοῦ τείχους 

κατάβασίν τινα καὶ ἴ).. 4] τη, ση. ὅπως 
ἀνάβασιν] τὴν ἀνάβασιν ΔΑ.Ὁ. 

5. κατέλειπεν [).6. 
4. ὅποι Ἐ.6,. ὅπου (9) Η. 

κατεδεδραμήκεσαν κατεδραμήκε- 
ἁρπαζόμενοι Α.(α. σΟΥΤ, 5. ν.ΥὙ. τὰ 

αὐτῆς τὰ γοῦν ὄπισθεν τοῦ πρίονος 
κτήματα ἔτι νυνὶ λέγεται ἐν τῇ ᾿Οπι- 
σθολεπρίᾳ. Απίοπιηιιβ [1 ΌΘΓΆ]}15. ΘΧ 
Βαο γῆς τῆς ᾿Εφεσίας, ἵν ἐστὶ νῦν 
ὁ πρηὼν παρὰ τὴν πόλιν, ἩΔΙΥΔΏΒ 
Ὁ. 11, Θαηάριη ]Ἰοοιιτη ἰη(6]}101 να]ῦ : 
δθο τἱ βουιρίπγα ἀπ|}018 510 : ΘΟ]]Θ τὴ οἱ 
ΡῬαιύθιη τη 18, [ουΐαβ56 ὙπηοΙΙ, ΤΙ 
ρμθβο οὐ Θαγά θα ἸΏ] Π ΘΠ ΘΙΩ, 
ΡΥΘΥαρίαμη, αἰγοθίαια Ο1Ο1] τηδη]- 
ἰδβδίαιη οϑίύ. ΟΌΗΝ, πα δρυὰᾶ 
δέχ. νούπαπὶ Πρηών. Ν'΄. δίρρῃ. ΤΏΕ685. 

ἀνὴρ Πέρσης δεουπάστῃ Πετοῦο- 
{πὰ ἔπ Ἡγτοδᾶθβ Μαγαιβ. ΖΕΤΙΝ. 

ποταμὸν] ρα Ποχοαοίμτη 5, ΤΟΙ, 
τηβαπιπι [ΟΓ Τα Ργϑο θγθιιηΐθμη. Ον!- 
αἴ Μοίδιῃ. 11, 127, νἹ ΟΠ π| ϑΑΓα1- 
Ῥὺδ δτηπθπὶ Ρδοίο πὶ νοοδί. ΒΟΉΝ. 

ἐβόα] ΟἸδιμδὴβ δἀνοοαθαΐ ἴῃ 
ΘΌ ΧΙ τ σοηΐγα τη] }ἔτιπὴ ἸΣΓΠΘΠ ΤΩ 
᾿ηβοϊθηθδιη. ΟΗΝ, ὕοπῇ,. δαΐοιη 
Ηεγοδοί. 1, 85. ΖΕΤΝ. Οοπβίτγαςο- 
[]ΟΠ15 8118 ΘΧΘΙΊΡ0]8 ν. ἴῃ 68. ϑἴθρῃ. 

ὅπλα ἔρημα] '"᾿δηΐοια 58. οδϑίτα, 
Οοπῇ. 8α Η!δύ. ατ. 2, 4,6. Ἐδοογδηΐ 
απο Ογτιιβ νϑπιοναῖ, ἐκ τῆς τάξεως 
κινεῖσθαι. ΒΟῊΝ. Ηϊ5ι. 6τ. 7, 4,6 
Λαβόντες τῶν φρουρῶν τὰ ὅπλα ἔρημα. 
Ν. Βομποιάογ. πα. Απαῦ. 1 εἰ κά ΚΣ -)" 
Ἰηῦ δὴ 5. 8, Ἐπ Ἰοσοβ ἘΠῚ ΔΙΙΩἃ 
ΡΟΒιοδηΐ. 
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7 3 ΄ ᾽ὔ -“ Ψ 

ἄρχοντας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀπιέναι ἐκ τοῦ στρατεύματος ὡς 
΄, » ἊΝ Ἃ Ψ» “ ΄- ὄόταχιστα. Οὐ γὰρ ἂν, ἐφη, ἀνασχοίμην πλεονεκτοῦντας 

ε “ Χ ΄- 53 3, σ 

ὁρῶν τοὺς ἀτακτοῦντας. καὶ εὖ μὲν, ἔφη, ἐπίστασθε ὅτι 
παρεσκευαζόμην ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς ἐμοὶ συστρατευομένους 
πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποιῆσαι" νῦν δι, ἔφη, μὴ 
θαυμάζετε ἣν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐντύχῃ. 

ἡ ακούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἐδεισὰν τε καὶ ἱκέτευον [3] 
Ψ, Ἂ Ν ᾿ ΄ ϑ 

παύσασθαι ὀργιζόμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα ἀποδώσειν 
"ὕ « . 5 “ ΣῸΝ Ε] ω , » Ε] ΒΗ 

ἐφασαν. ὃ δ᾽ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. ἀλλ᾽ εἰ με, 
"» ΄ Υ Ε ΄ 3 7 "ς ἰχέ 

ἐφη, βούλεσθε παύσασθαι ἀχθόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα 
» " ΄- 7 " ὦ “ἋΟ Ἂ "5, ΄ 

ἐλάβετε τοῖς διαφυλάξασι τὴν ἄκραν. ἣν γὰρ αἴσθωνται οἱ 
΄σ “ ΄ « 7ὔ 

ἄλλοι στρατιῶται ὅτι πλεονεκτοῦσιν οἱ εὔτακτοι γενόμενοι, 
-- Ψ' -ι Ὁῳ ε Ἁ “- . » Ψ 

ὅπαντα μοι καλῶς ἕξει. οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποί- 
« » 7 «ε “ Ν ΒΩ ε Ψ{' 

σαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος" καὶ ἔλαβον οἱ πειθόμενοι 
᾿ Ν σ΄ 7 ἣ “ 

πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. ὃ δε Κῦρος καταστρατοπε- 
7 ᾿ ΄΄ ο , Χ ’ 3 

δεύσας τοὺς ἑαυτοῦ ὅπου ἐδόκει τὸ ἐπιτηδειότατον εἶναι 
“- ῇ ΄ ΄- "4 

τῆς πόλεως μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε καὶ ἀριστο- 
ποιεῖσθαι. 

΄“ Ἁ ’ ΄σ 7 “ ᾿, 

9 Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἀγαγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ τὸν [4] 
- « κε ΄- [2 5 Ν “- - ἊΣ 

Κροῖσον. ὁ δὲ Κροῖσος ὡς εἰδε τὸν Κῦρον, Χαίρε, ὠ 
δέσποτα, ἐφη᾽ τοῦτο γὰρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν τὸ ἀπὸ τοῦδε 

το δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προσαγορεύειν. Καὶ σύ γε, ἔφη, ὦ 
Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνθρωποί γέ ἐσμεν ἀμφότεροι. ἀτὰρ, ἔφη, 

ὡς οἵη. ἃ.α. 6. συστρατευσαμένους 1). κρείσσω Α.(. ρν. Ἴ. τε 
οἵη. ἢ. πσάντα ογη. 3). ἀποδόσειν 1). ῬΓ. ἄλλου 1). 8. τὸ οἵη. Ὁ. 
εἶναι οἴη. Α.Ε. ἐπὶ οἵη. Α.α. παρήγγειλε καὶ] παρήγγειλεν Α.α. 
9. αὐτῷ 1).(ὰ., 41ὶ ταῦτα διαπρ.---κροῖσον Τη6΄. 1.» 4186 ΟΠ]. Α. τἀριηαῖια ὁ δὲ---- 
κῦρον. ἔφη Ῥοϑβί χαῖρε 1). καὶ οἵα; Αἰ ΒΟΥ ΤΥ, τὸ οἵη. Ὦ. 
σοι] μοι Α.Ε. ρΓ., ξὺν Ροβῦ καὶ 5. ν.1. ἐμοὶ, φῃοα οπ. Α. 10. ἐπείπερ---- 
ὦ κροῖσε (ἃ. τηρ.1 

ἁρπασόμενοι] ἴῃ ΠΊρΡΡΑΙΟΠΊΟΟ 4. 17; 
εδϑύ ἁρπάσοντας. ΒΟῊΝ, ΝΙΒῚ [41Π| 
βουρίαγα, τπὖ ᾿ῃ ἀναρπάσεις ΡΙῸ ἀναρ- 
πάσει ἔππιγ. ἴοῃ. 1205. ϑθθριὶιβ ἴα 
ΓΘΟΘΗΪΠΟΙ 65. 

ὁ. μακαριστοὺς)Ὶ (Οὐὐπῇ. 4; 2, 26. 
ΖΕΌΝ. 

κρείττων ἐντύχη] ΜΙΊπδρΡ ΔΙ ΙΡτιξο 
ΤΠ] ΔΡῚ5 ἴδθυιαηΐ ΔΗ Πηο8, τροῖθ δαπηο- 
πρηΐθ Ζβαηϊο. 5ΟΌΗΝ, 

7. πλεονεκτοῦσιν Ϊ ΊΠΔ111ἃὰ ΠΊΡΡΑΤΟΝ. 
1;.24. τ ῖτα 8... 4.14. 

8, ὅπλα δπηΐ ἢ.]. οαβίσα β'νθ πο 

ΒΈΡΓΙΑ {πὶ ἐν τῇ τάξει. 0ΗΝ, 
9. τοῦτο] Πἰοἔογιαγ δὰ δέσποτα, 

ἡπηρτταγαιια αὐτὴ ἔχειν οἵ προσαγο- 
ρεύειν, αὖῷ πγ. ΡΏΘ. 11: Καλοῦσι δ᾽ 
᾿ἸἸοκάστην με τοῦτο γὰρ πατὴρ ἔθετο, 
46 αὰο ΜΠ δ Οτϑμ). ᾧ. 425. 

1ο. καὶ σύ γε] ΑΤΙΒΙΟΡΙΙ. Ρας. 718 : 
᾿Αλλ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἕ ρμῆ, χαῖρε πολλά.---- 
Καὶ σύ γε, ὥνθρωπε, χαίρων ἄπιθι" 
ἤδη. τόᾳφ: Καὶ χαῖρε πόλλ᾽ ὧδελφέ. 
--Νὴ Δί καὶ σύ γε ὑγίαινε. [.γ8. 6: 
Χαῖρ᾽ ὦ Καλονίκη .---ΚΚαὶ σύ γ᾽, ὦ Λυσι- 
στράτη. 
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᾿᾿ .- δ 5 ΘᾺ ᾿ ᾿ “ Ν 
ὦ Κροῖσε, ἀρ ἂν τί μοι ἐθελήσαις συμβουλεῦσαι ; Καὶ 
βουλοίμην χ ἂν, ἐφη, ὦ Κῦρε, ἀγαθὸν τί σοι εὑρεῖν" 

ἡ 
τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγαθὸν κἀμοὶ γενέσθαι. Ακουσον 

ΝΆ 

τοίνυν, ἔφη, ὦ ἸΚροῖσε' ἐγὼ γὰρ ὁρῶν τοὺς στρατιώτας 
Ν , Ἀ 7 Ν ΄“- 

πολλὰ πεπονηκοτας καὶ πολλὰ κεκινδυνευκοτας καὶ νῦν 
ῇ ῇ » Ὰ ’,' 3 ᾿ς 7 

νομίζοντας πόλιν ἔχειν τὴν πλουσιωτάτην ἐν τῇ Ασίᾳ 
Ν “- » - 3 “ Ν ἌἍ 

μετὰ Βαβυλῶνα, ἀξιῶ ὠφεληθῆναι τοὺς στρατιώτας. 
Φ Ν ͵ ν 7 ΧΝ 7 “ 

γιγνώσκω γάρ, ἐφη, ὅτι εἰ μὴ τινα καρπὸν λήψονται τῶν 
’ ’ὔ δ Ν ’ 7 

πόνων, οὐ δυνήσομαι αὐτοὺς πολὺν χρόνον πειθομένους 
μ ’ Ν 3 ΄σ ΄- Χ ͵ » 

ἔχειν. διαρπάσαι μεν οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν οὐ 
βούλομαι" τήν τε γὰρ πόλιν νομίζω ἃ ἀν διαφθαρῆναι, ἔ ἐν τε 
τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ ὅτι οἱ πονηρότατοι πλεονεκτήσειαν ἄν. 

12 ἀκούσας ταῦτα ὁ ἸΚροῖσος ἔλεζεν, ᾿Αλλ᾽ ἐμὲ, ἔφη, ἔασον [5] 
’, Ν ἃ δ 3. ΟΝ “ 3.) “ ᾽, 

λέξαι πρὸς οὺς ἂν ἐγὼ Λυδῶν ἐθέλω ὅτι διαπέπραγμαι 
Ἁ “ δὴ “ δ ᾿ 5κι ΄- 

παρὰ σοῦ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ ἐᾶσαι ἀφανισθῆναι 
“- ΄“ Ἄ 7 ΄, 5 Ἧ 

παῖδας καὶ γυναῖκας" ὑπεσχόμην δέ σοι ἀντὶ τούτων ἢ μὴν 
- Ὁ ’ ΄“ 7 ΄ [4 ᾿ 3 Ἅ, 5 

παρ ἑκόντων Λυδῶν ἔσεσθαι πᾶν ὃ τι καλὸν καγαθὸν ἐστιν 
’ὔ Ἃ Ἁ “ ᾽ὔ 5“."ὺ93) ὦ τᾷ 

ι4ἐν Σάρδεσιν. ἢν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἷδ᾽ ὅτι ἥξει σοι 
΄“ “ » Ν » 7 ἣΣ ΄“ » ζὺ Ἀν 7 ἵν 

πᾶν ὃ τι ἐστὶν ἐνθαδε καλὸν κτῆμα ἀνδρὶ καὶ γυναικί" καὶ 
«ς “ ΕῚ ᾿" ΄- γ ΄σ ,7ὔ 7 ε 

ὁμοίως εἰς νέωτα πολλῶν καὶ καλῶν παλιν σοὶ πληρῆς ἢ 
“ “ Ἃ ἣ ’ « ΄, ἃ 

πόλις ἔσται ἢν δὲ διαρπάσῃς, καὶ αἱ τέχναι σοι, ἃς 

1 

ἄρ᾽ Α.α. καὶ οπι. Α.α. 5.ν.γ. γ᾽ οῃ. ἢ. καὶ ἐμοὶ Ὦ. 11. πε- 
ποιηκότας Ἀ. οἵ [οτ΄. (. ργ. ὅτι οἴη. ]0. τῶν πόνων Δ. 10. αὐτοῖς 
οἴη. 10. δύναμαι 1). γρ. βούλομαι τηρ'. 686. τη. ἂν] ἅμα 1). διαφθα- 
ρῆναι Ἰδιαρπαγῆναι Α.(α. σΟΥΤ. ἴῃ ἰαχία οἱ τηρ΄ Τ. τῇ οἵη. 1). πλεονεκτή- 
σαιεν Α.α. ἂν οτῃ. }0. 12. θέλω Ὁ. διαπέπραγμαι] πε 5... 686. τη. 1). 
παρὰ] ἐγὼ παρὰ 1). ὑπισχνοῦμαι ἢ. καὶ ἀγαθόν 1). 13. ἥξει σοι] ἥξουσι 
Α.α. καὶ] ἢ). σοι. Α.α. ἔσται οπι. Α.6. 5. ν. Υ. ἀπίθ ἡ πόλις Ὦ. 

ἐθελήσαις--- βουλοίμην] Ν'΄. δ 8,7, εδδὺ ρα Τἡνιπη 5, 20: ἐξα ξοΥΉι6 
26. ουθηϊαί, ε δΟΟΉΟΥ δἱέ ργωααίου, πὲ 

συμβουλεῦσαι] Ἠετοαούυαβ τ, 88, φιΐδηιο ἰαδογῖβ ρογιοιψιο ργαοίριαηι 
ΟΥὐβὶ σοη βιὰ ἃ Οὐ ποὴ Οχρο- 
ἀΐαπὶ μαροῖ. ϑ'ϑα Οὐνὰβ Χθπορθοη- 
ἴθι15. δϑῦ πη ἀθϑῦου οἵ Ἰπηϊταοηθ α1]ρ- 
ΠΙοΥ απατη Ηοτγοαοίοθιβ. ΖΕΌΝ, 

ἀγαθόν---εὑρεῖν] {118 6556 νοἴϊην. 
(ὐοηΐ. Ημβί. αι. 4.1. το. ΗΝ. 

11. τὴν δἰ ον ιωπόνηε] Οοηΐ. Ηεοτο- 
σι τ. 20. Βαθο 12... Ὀ. 025. 866.. 
Ρ]η. 5. 22ὥ. ΗὔΠΤΌΗ. οὠἰιιοά τῶν 
αἀαππί αἰ οοαΐοος Βτγοῦθὶ εὖ Ζο- 
ΠΔ188, ΘΟηΐ. ΟὑΤὴ 4; 6,11. 

τοὺς στρατιώτας---τοὺς στρατιώτας] 
ν 8.5 5. ΖΕΌΝ. Αἰΐδευχα ομ. 1.0. 

πλεονεκτήσειαν ἂν ϑαηίοηςια οα θη 

Ῥοίογοϑ ραγέοηι βοοαί. ΒΟῊΝ, 
13. καλὸν κἀγαθόν] Ῥϑ αϊϊπ| 564 τ 

ὅ τι ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν κτῆμα. 5ιρτᾶ 
ἀΙοσὕαν 6, 2, 32, ἀγαθὰ Λύδια. Ηδε- 
τοαοίτι 1, 207, ἀγαθὰ Περσικὰ αἰοϊῇ, 
εὐ βίαϊτη καλὰ μεγάλα ΒὈ)] ηρὶί, οἱ 
ΘΡΌΪαΒ. ΟΡΙΡαΓΘ ραγαΐαββ ἀγαθὰ πολλὰ 
νοσεῖ. Ν,. οἰ18Ππ| ΒΌΡΓΑ 5. 5.190. ΒΟΉΝ, 

ἥξει σοι] οηΐ. ἐλθόντα 5. 14. 
τέχναι) Αγίοβ, σαὰβ ἀθϑιάθγαῦ ἔγας- 

{πόθ νι Ππππ|, Οἰδαγιιη, βοσππη οἱ]- 
ὑπγα, Ργδθοῖριιθ ᾿η{61}101, Θοτηραγαΐο 
Ἰοσο. ὁ, -22: 2Σῶχ. τηεὺ ΝΥ οἰε κεῖτο. 
5ΟΗΝ, 
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᾿4πηγάς φασι τῶν καλών εἶναι, διεφθαρμέναι ἐ ἔσονται. ἐξε 
έσται δέ σοι ἰδόντι τὰ ἐλθόντα ἔτι καὶ “περὶ τῆς ἁρπαγῆς 
βουλεύσασθαι. πρῶτον δ᾽, ἔφη, ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς θησαυροὺς 

“ Γ ς 7] εὖ “ 

πέμπε καὶ παραλαμβανόντων οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν 
΄- ,ὔ ἴω Ν Ν 7 ’ 

ἐμῶν φυλάκων. ταῦτα μὲν δὴ ἅπαντα οὕτω συνῇνεσε[6] 
΄ σι Ω 327 ΄“ 

ποιεῖν ὁ Κῦρος ὥσπερ ἔλεξεν ὁ ἸΚροῖσος. 
᾿ Ξ ΒΒ ἴω 7 “» 

Τάδε δέ μοι πάντως, ἔφη, Κροῖσε, λέξον πῶς σοι ἀπο- 
Ἂ Ά Ν “, Ἃ “- “ Ξ Ἂς Χ ᾿Ν 

βεβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Δελῴοῖς χρηστηρίου" σοὶ γὰρ δὴ 
Ψψ, σ΄“ , ’7ὔ 

λέγεται πάνυ γε τεθεραπεῦσθαι ὁ ̓ Απόλλων καί σε πάντα 
ό » 7 θ Ἷ 7 ἢ Ἢ ἊἋ Ψ Ἃ ΕΣ 53 

τ6 ἐκείνῳ πειθομενον πράττειν. βουλόμην ἂν, ἐφη, ὦ 
- ,) “- Ἀ ᾿ » 7 ΙΝ 3 2 “ 

Κῦρε, οὕτως ἔχειν νῦν δὲ πάντα τἀναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς 
“ “4 

πράττων προσηνέχθην τῷ ̓ Απόλλωνι. Πῶς δέ; ἐφη ὁ 
σ “ 

17 Κῦρος" δίδασκε πάνυ γὰρ παράδοξα λέγεις. Ὅτι πρῶ- [7] 
, 

τον μὲν, ἔφη, ἀμελήσας ἐρωτᾶν τὸν θεὸν, εἴ τι ἐδεόμην, 
2 , 3 “- 5 “ » ῇ “ 3 2 

ἀπεπειρώμην αὐτοῦ εἰ δύναιτο ἀληθεύειν. τοῦτο δ΄, ἐφη, 
Χ “ Ν 5 Ν Ἀ ,, Ν » εἶ » Ν 

μὴ ὅτι θεὸς, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαθοὶ, ἐπειδὰν 
-“ ᾿ ΄- Ν ΄“ 

ι8 γνῶσιν ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας. ἐπεὶ 
7 “4 3) - ων ’ 

μέντοι ἔγνω καὶ μάλ᾽ ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντος καὶ πρόσω 
΄- » ' -“ Ν ͵ Ν 7 «ς ᾽7 

ι9ο Δελφῶν ἀπέχοντος, οὕτω δὴ πέμπω περὶ παίδων. ὁ δέ μοι 
Χ ζω » 5 Ν Ἂ ᾿Ὶ 

τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνατο: ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ πολλὰ μὲν 
,ὔ » , “ Ν ᾿] » ΩΝ ’, 

πέμπων ἀναθήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀργυρᾶ, παμπολλα 
Ἀ 7 ᾿ς οὖ Ν « Ἷ , ' 

δὲ θύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτὸν, ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι 
΄σ΄ 37 ᾽ -“ , 

ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἀν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο" 
3 ς 2, ο ἢ Ἁ ἈΝ Ἁ 

χοὐ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. καὶ ἐγένοντο μὲν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ 

τ: 

τὰ] ταῦτα [).Ὁ.. τηρ΄. Υ-. θησαυρσὺς 10. τηρ΄. ἃ]. τη. 
πάντα 1). οὕτως Α. συνήνεσεν ὁ 

15. τάδε δέ Εἰ. οὔ ΤΘ] 14] ΠΥ]. τάδε Ἀ, τὰ δὲ ΠῚ: 
ὦ κροῖσε 1). σοι οτη. Α.α. τὰ ἐν 

τεθεραπεῦσαι Ἀ. τε 5. ν. ἃ]. τη. Ὁ. 

14. ἔξεστι (α. 8.ν. γ΄. 
ΓΑΌτΙ παραλαμβανέτωσαν. 
κῦρος ποιεῖν 1). 
πάντα ἔφη Δ. ἔφη πάντως 1). 
δελφοῖς χρηστήρια }. γε οἵη. 1). 
τό. ἂν] δ᾽ ἂν 1). πῶς δὲ] πῶς 19. 17. εἰ δύναιτο] εἰδέναι τὸ Α. 
18. μέντοι] δὲ Μ. δελφῶν] δὲ ἀφ᾽ ὧν 1). 19. μοι οπῃ. 9. οὐδ᾽] 
οὐκ ἃ. 20. ἐγένετο Α.(ἃ. ΠΟΥΓ. 5. ν. Γ΄ οὐδὲ γὰρ] οὐ γὰρ Ὁ). 

14. ἐλθόντα] Ἐδιὲ ἰὰᾷ, ιοᾶ 5.13, θωσι: Εοὐ]8 Ιοσο τϑρϑῦ ἰᾷ αποᾶ 
ογαῦ ἥξει σοι πᾶν ὅ τι ἐστὶ καλὸν κτῆμα ΡΓΟΠΟΠΊΪΠΘ ΠΟ ΠΘΓοίασ, Υ,, δᾶ 8,1, 
ἐνθάδε. ΗΝ, τῦ. 

παραλαμβανέτωσαν͵ παραλαμβανόν- 
τῶν 80 ΥΊρΡΒῖββθ Χϑπορποηΐθμη, αὐ ΕἸΧῚ 
84 ΑπάΡ. Ρ. χνἹ, Ῥουβιιδθηΐ αἰ. 6Χ 
1,. δῃηποίανιπητβ δ 3, 3, 50, δ 6Χ 
Ὁ1118 ΠΡΥῚ5 δα 8, 6, 11. 

ΕἾ: ἀπυπειρώβην! Ηεοτοάοίαχῃ οοτη- 
Ρᾶγᾶ 1, 46. 5ΟΗΝ. 

τοῦτο] ὥϑοαιϊ ἄθθοθαί ἐπειδὰν πά- 

18, ἔγνω] Ἠοπιοτ. Π]. Δ, 357: Ὡ 
γνῶ χωομένοιο. Ρ]αΐο ἈΡοϊορ. Ρ. 2)Α: 
Ἄρα γνώσεται Σωκράτης ἐμοῦ χαριεντι- 
ζομένου ; 

19. ἀναθήματα) Ἀδορηδβεί Π ογοάοξιβ 
Ι, δο 866ᾳα. ΖΕΌΝ. 

20. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἀν 
106 ἀπρ]1οὶ οὐδὲ ροβί ΗΠ ΙΠΠΒίΘ ἢ, 
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“- » ΄ ὲ Ν Ἀνθ 7 ς Χ Ν 

τοῦτο ἐψεύσατο, γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὠνησαν. ὁ μὲν γὰρ 
Ν ΓΝ 7] λ ΕΣ » » “ σ΄ 

κωφὸς ὧν διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀκμῇ τοῦ 
7 ΄ Ἂ σ Ν ΄σ 

βίου ἀπώλετο. πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας 
“". ’΄ 7 ΄ "Ὁ Ν 7] “ 

συμφοραῖς παλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν θεὸν τί ἂν 
΄“- Ἂ Ἂ 7 ᾿ «ε 

ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι: ὁ 
Ζ 7, 

δέ μοι ἀπεκρίνατο, 
Ν Ἂς 2 ζ΄ » “ , 

21 Σαντὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. 
ΑΝ Ἃ .Α Ἷ, . 7] σ΄ Ἄ,.. ἃ ἈΝ ἢ, ψὺν ’, 

ἐγὼ δ᾽ ἀκούσας τὴν μαντείαν ἥσθην" ἐνόμιζον γὰρ τὸ ῥᾷστόν 
Ἄνα, ἐν, Φ ἊΝ » Ζ 4 3). 

μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν διδόναι. ἄλλους 
Ἀ . Ν Ἁ “-ὔ, 3 ι Χ 3, ε ᾿ 

μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μὲν οἷον τ᾽ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ ἑαυτὸν 
22 δὲ ὃ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ ἐνόμιζον ἄνθρωπον εἰδέναι. καὶ 

τὸν μετὰ ταῦτα δὴ Χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν 
ἐνεκάλουν μετὰ τὸν τοῦ παιδὸς θάνατον ταῖς τύχαις" ἐπει- 

Ν ᾿ 3 7 ε Ἂν κ᾿ , 5» » ςε ων 7 

δὴ δὲ ἀνεπείσθην ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου ἐφ ὑμᾶς στρατεύε- 
ΕῚ ’ὔ ΄ 5 » χὰ 7ὔ - δέν 

σθαι, εἰς πάντα κίνδυνον ἦλθον. ἐσώθην μέντοι οὐδὲν 
᾿ ἃ 3 9 ἴω Ἶ, » Ἂ Ὸὰ Ν "4 3 Ν 

κακὸν λαβὼν. οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τὰαδε τὸν θεὸν. ἐπεὶ 
Χ Μ΄ ᾿ς Χ ς δ ἘΠ Ψ 9 

γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῖν μάχεσθαι, ἀσφα- 
΄σ Ν “ “- ἊΝ ᾿ “ὦ ς δ » 7 

λῶς σὺν τῷ θεῷ ἀπῆλθον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ συν ἐμοί. 
΄σι ΟῚ 5 ’ὔ 7 ’ ΄ ,ὔ 7 

25 νῦν δ᾽ αὖ παλιν ὑπὸ τε πλούτου τοῦ παρόντος διαθρυπτὸ- 
Ἄ, ἴω 4 Ἅ ’, 

μενος καὶ ὑπο τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσθαι. καὶ 
ὑπὸ τῶν δώρων ὧν ἐδίδοσάν μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οἵ με 
κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ ἐθέλοιμι ὦ ἄρχειν, πάντες ἂν 
ἐμοὶ πείθοιντο καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ τοιού- 

Ἁ “ 3 Ἵ « Ὡ“ , 7 

των δὲ λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντο με πάντες οἱ 
“ Ἃ Χ ω ’, σ΄ λέ « ὃ ξά Χ 

κύκλῳ βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου, ὑπεδεξάμην τὴν 

21. ἐγὼ] ἐπεὶ Α.Ὁ. 
ἀνθρώπων Ἰ᾿. 

διατελεῖ Ὠ. σαυτὸν] ἑαυτὸν Ὦ. τὸ] τό γε Ὦ. 
οἷόν] οἵους, Ὁ. δὲ οἵα. Ὁ). 2. τὸν] τὸ 1). ΘΟΥΓ. 
χρόνον--- εἶχον οτη. 1). 
23. θέλοιμι 1). ἐμοὶ] μοι ἃ 

Γοῖδηὶ ΝΙρτη. ο. 6 αἰχίπηιβ δὰ 
ΘίθΡρἢ. ΓΠ6β. ν. Οὐδὲ Ρ. 2567 Ὁ. 

διατελεῖ] Τα οτπὶ 1). ἀ66] ῥτὸ διε- 
τέλει. Οταβαβ ποπάττηῃ τϑϑοὶν ογδῦ ν 6] 
Δηϊπηδανογίοσγαί, πο Δοοι 1586. Η]1Ὸ 
πασυβαιθ τηὰΐο παυγαῦ ΘΟ 1, 
85, ΠΙΙαπη νΟΟΒ ἀδῖιπιὶ ΒΟ ἴῃ ροι]- 
ΟΌ]Ο Ρδίγ]8 οαρ 18}18 ἃοΟΘΡΙ8586. 5ΟΗΝ, 
Διετέλει πο ΟὈϑίαϊ ψφαοιηϊηι8 (ὑοϑϑιι8 
ΠἸΤαπὶ οὔϊαπη ὑππὶ ταύτη ραίαγοί, 
ααστῃ πο Ἰοαπογοίιγ. Νὴ σϑίθυ ιν 
84 ΒΘΟΌΘΗΒ πιεζόμενος πέμπω. 

ἀπώλετο] ΑἴγΒ, 46 ατιὸ Πγοάοίιϑβ 

ἈΠ ΑΔ αἱ ἱκανῶς Δ.(α. ΘΟΥΥ. 5. ν. 
δὲ] δὴ Ρ.Ὁ. 

Υ. ἱκανὸν εἶναι ἴ). 

1,34. ΒΟῊΝ. 
ἐπερωτῶ Ὶ ΟΒουΊοῖτιβ Ρ- 15 6. 

Βοῖβ8.: Ὃ αὐτὸς τοίνυν οὗτος θεὸς 
πρὸς τὸν αὐτὸν ἄνδρα πυθόμενον ὅπως 
ἂν εὐτυχῶς διέλθοι τὸν βίον, Σαυτὸν, 
ἔφη, γινώσκων, εὐδαίμων, Ἱροῖσε, πε- 
ράσεις. 

περάσεις} ΜΝ ιΐατη, πὶ Οὐτηπηοηΐ. 2, 
1, 31: Ἐπιπόνως διὰ γήρως περῶν- 
τες. 

22. ὑπὸ τοῦ ᾿Ασσυρίου] 1, 5, 23. 
ἐσώθην] 4, 2, 29. 



9.}4. ἈΕΝΟΡΗΘΝΨΙΒΕΙΝΒ ΟΥ̓ 

24 στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὧν μέγιστος, γενέσθαι, “ἀγνοῶν ἄρα 
ἐμαυτὸν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ᾧμην εἶναι, πρῶτον 
μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασιλέων πεφυκότι, 
ἔπειτα δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι: τῶν δ᾽ ἐμῶν προγό- 
νων ἀκούω τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα ἅμα τε βασιλέα καὶ 

ἐλεύθερον γενέσθαι. ταῦτ᾽ οὖν ἀγνοήσας δικαίως, ἔφη, ἔχω 
Ὡ5τὴν δίκην. ἀλλὰ νῦν δὴ, ἔφη, ὦ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν 

ἐμαυτόν. σὺ δ᾽, ἔφη. δοκεῖς ἐτι ἀληθεύσειν τὸν ᾿Απόλλω 
ὡς εὐδαίμων ἔσομαι γιγνώσκων ἐμαυτόν ; σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ 
τοῦτο ὅτι ἄριστ᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ παρόν- 
τι καὶ γὰρ δύνασαι ποιῆσαι. 

Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Βουλήν μοι δὸς περὶ τούτου, ὦ [8] 
Κροῖσε" ἐγὼ γάρ σου ἐννοῶν τὴν πρόσθεν εὐδαιμονίαν οἱ- 

κτείρω τέ σε καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖκά τε ἔχειν ἣν εἶχες καὶ 
τὰς θυγατέρας, ἀκούω γάρ σοι εἰναι, καὶ τοὺς φίλους καὶ 
τοὺς θεράποντας καὶ τράπεζαν σὺν οἴαπερ ἐζῆτε: μάχας δέ 

47 σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶῷ Μὰ Δία μηδὲν τοίνυν, ἔφη ὁ 
Κροῖσος, σὺ ἐμοὶ ἔτι βουλεύου ἀποκρίνασθαι περὶ τῆς ἐμῆς 
εὐδαιμονίας" ἐγὼ γὰρ ἤδη σοι λέγω, ἢν ταῦτά μοι ποιήσῃς 
ἃ λέγεις, ὅτι ἣν ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμιζον εἶναι 
βιοτὴν καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσκον αὐτοῖς, ταύτην καὶ ἐγὼ νῦν 

28 ἔχων διάξω. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε. Τίς δὴ ὁ ἔχων ταύτην τὴν 

206 

δ᾽ ἐκ] ἐκ Ὦ. τε Ροβί βασιλέα 1). 
25. δὴ} γὰρ δὴ 10. γιγνώσκων Ἀ.α.᾿ ἔσομαι 

ομ Ἰῃ Ἰιΐ. οἱ γταβ. α. ἐρωτῶν Ἀ.(. ρν. δοκεῖς] εἰ δοκεῖς ᾿, τού- 
τω |}. ὅτι οἵη. (. δοκῆς (α. ΘΟΥΤ. 26. γάρ] δέ Ὁ. εἶχες) ἔ ἔχεις 
Δ.α. ἐζχτε Ἐ.Ρ.Θ. ἐζῶτε Α.α. ἔζωτε Ὁ. κως σεᾷ. 27. ἐμοῦ Ὦ. 

24. δὲ οτη. ἢ). κρων νίκην α. 
ΟΟΣΥΤ. Β5..Τὶ 

ποιήσαις Α.. οοτΥ. 
ἴῃ ᾿πτὰ (ἃ. 

24. ἐκ θεῶν] (ἀφης]|5 δηϊπὶ ΥΘρΊε 
Ῥογϑι ἀἀυτιπ ἀιιοῖου ρου] θαι" Ροὺ- 
5615, ον! οχ ᾿ἰ)πηαδ ἢ]. (ὐομί. 
ϑαται Ἴ,. Ὁ. ΤΌ ΒΘΙΝ: οἰδδντὸ 
ααΐθηη, ατι6 1 λυχνοποιὸν Αϑίγαρὶδ αἸοὶέ 
9.10. ΘὈΥνδ" Θερε2: νοὶ. ταν τοῦ 5.568; 
ἰδιώτην 1)ιοάοΥ. 13, 22, οοηΐ. ΝΥ 6886]. 
Δα 1. 

διὰ βασιλέων 1 Α Ἰοηρα ΤΟΡῚΙΠῚ 
ΡΥ οθἀθηττι 8616 ρτορσηαῖο οἱ οτίο. 
5ΟΗΝ. 

ἅμα τε βασιλέα) 1)6 ἀγρεο σομηραγὰ 
ΗδΘγοαοίιτη 1, 7, Ρ]αίοπθπ δὶ. 2, 
Ρ. 350 Ο, ᾳαθιη 86αιιγ (ἸΟΘΘΓῸ 
Οἴῆςο. 3.9, υδάπυτῃ Ι, 7.17. ΞΟΗΝ. 

λέγεις] σὺ λέγεις 1}. 
28. δὴ] δ᾽ ἦν 10. δὲ ἴὰν 8... Υ΄ 

μακαριστοτάτην 1). ἔχων 

ἡ ἐμὴ] ἡμὴ 0. 
ταῦτ᾽ οὖν ἀγνοήσας] Βαροίζι 516 

Ροϑβί ἀγνοῶν, τι νομίσαντες ρΡοβί νομί- 
ζοντες ἃρυὰ 1 ΠπΠπογά. 5, 22, 2. δ1- 
ΟἸΒ581Π1 ΒΌΡΓΑ 4, 2. 3. ἐνθυμουἑεναϊε 16- 
ΡΘαϊαν ρμοβί ἐννοηθέντες. 

ἔχω τὴν δίκην] αάδιη αἰοίϊο ἴῃ 
Ρ]αι. ΒΕΙΡ. 7, Ρ. 529 , γϑῖς Εριϊζα- 
Ρἢϊο Ρ. 5ο. ΘΟῊΝ. 

26. Βουλήν) [1)6} 1} γα πὶ ἰθιηρα8, 
ΠΟ, τι νιΐ!ρὸ νογίϊιιν, (ὑΟΠΒ.] απ. 

Ηδτγοαοί. 7, 12: Νυκτὶ βουλὴν διδοὺς 
(5101) εὕρισκε. 

εἶχες] Ουΐρρα οἀρθναιη διηϊδοιαΐ 
σαρίϊντιδ. 

ἀφαιρῶ] Υ. δα 7,1, 44. 
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μακαρίαν βιοτήν; Ἣ ἐμὴ γυνὴ, εἶπεν, ὦ Κῦρε: ἐκείνη 
γὰρ τῶν μὲν ἀγαθῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν 
πασῶν ἐμοὶ τὸ ἰσον μετεῖχε, φροντίδων δὲ ὅπως ταῦτα 
ἔσται καὶ πολέμου καὶ μάχης οὐ μετῆν αὐτῇ. οὕτω δὴ καὶ 
σὺ δοκεῖς ἐμὲ κατασκευάζειν ὥσπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλουν μά- 

λιστα ἀνθρώπων, ὥστε τῷ ᾿Απόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ 

20 χαριστήρια ὀφειλήσειν. ἀκούσας δ᾽ ὁ Κῦρος τοὺς λόγους 
αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἦγε δὲ τὸ λοιπὸν ὅποι 

καὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἴτε ἄρα καὶ χρήσιμόν τι νομίζων 
αὐτὸν εἶναι εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως ἡγούμενος. 

ΚΕΦ. Γ. 
Κ Ν ΄ Νὶ σ΄“ Ε Ψ ω δ᾽ ε 7 7 

αἱ τοτε μεν οὕτως ἐκοιμηθησαν. τῇ ὃ ὑστεραίᾳ καλέ- 
΄ι ἂν αν « 7 σι ἴ, 

σας ὁ Κῦρος τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας τοῦ στρατεύ- 
Ἂ ᾿ “ 3 Ν δ. 7, 

ματος, τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς θησαυροὺς παραλαμβά- 
νειν, τοὺς δ ἐκέλευσεν ὁπόσα παραδοίη Κ ιροῖσος χρήματα, 
πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν ὁποῖ᾽ ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶν- 
Ται, ἔπειτα τἄλλα χρήματα παραδεχομένους ἐ ἐν ζυγάστροις 

στήσαντας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλαχόντας τὰς 
ε ’, ͵ Ἃ , “ ͵ 

ἁμάξας κομίζειν ὕὅποιπερ ἂν αὐτοὶ πορεύωνται, ἵνα ὕπῃ 
τ 7 ,7ὔ Ο ἌΝ 3 « Ν ᾿ ΄“- 

2 καιρὸς εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ 
ἐποίουν. 

ς Ἁ ι᾿ 7] Ν σ΄“ 7 ε ΄σ 

Ο δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρετῶν, 
͵ ’ὔ 7 ͵ ε ΄- » , “ 7 

Εὐπατέ μοι, ἔφη, ἑόρακέ τις ὑμῶν ᾿Αβραδάταν ; θαυμάζω 
Ν Ψ «Ψ, ΄ 7] 3. 1. 9 ΔΌΣ “ » - 

γὰρ, ἔφη, ὅτι πρόσθεν θαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς νῦν οὐδαμοῦ 

δὴ] δή μοι 10. μοι] μοι ἔφη 1). 20. αὐτοὺς ἃ. ΡΥ. ὅπη Α. 
ὅπου Ὁ). - ἐκοιμήθησαν θη Βυν. τ. α. χρήματα] κτήματα 10. ὁποῖ 1: 
ὁποῖα Α.α. τὰ ἄλλα 1). τὰ δὲ ἄλλα---ἄξια ϑιιάδδν. ζυγ. ἐφ᾽] ἐπ’ Α.Ὁ. 
ἐφ᾽ ἰὴ Ἰΐατα Ο. ἁμαξῶν---τὰς οἵη. Α. α. δ 8, Ὠὶς ααϊάρτῃ ΒΟΥ ΡΘῊ8 ἐφ᾽ 
ἁμάξης (α]. ἁμάξας νε] ἁμάξαις) κομίζειν, ἵ ἵνα ὅπη καιρὸς εἴη ὃ. ὅπηπερ 1). 
2: οἱ] Ὁ ΟἿ ῬΥ: ἑώρακε Α.α. ἑωράκει Ὁ. ἀβραδάταν] ἀβραδάτην 1)., 4] 
ἢ]ς τηρ΄. Θδ 4. τη. περὶ τῆς ἀβραδάτου τελευτῆς καὶ τοῦ τάφου. α ΑἸζοτιιπη 1 ἸΏ τᾶβ. 
α' ἐΦῚ ἀμφ᾽ Α. εἴη 1. ἃ. 

20. ἦγε] Μεαᾶϊα ἴοστηα ἴῃ βϑαθηι 
ΠΥ ΟηΘ αὐϊίαγ Ἡδιοαοίιιβ 1, 152. 
5ΟΗΝ. ρα δοίϊνο 155. ΘΙΤΏΠΠΘΥ 

 ἃΡρυαα ΧοΠπορποηίθπι ἄγειν εἴ ἄγεσθαι 
στρατιὰν νΕ] στράτευμα, αὖ Ὠὶς τηΘ πιΠῈ 
ἤγετο Ἰηΐογτιηΐ Α]Ὰ. οὖ ουηϊββο τὸ πη- 
1πᾶά. Μεθ᾽ ἑαυτοῦ περιῆγε αἸοῖ! Ἰ)1ο- 
ἄογ. ἔχςο. 168. Ρ. 553, όο, σὺν αὑτῷ 
ἐπήγετο ΝΊςΟ]. Πατηᾶδβο. Ρ. 247 Οοι:, 

400 ΜΊΏΠ]ΕΙ., α085 οἰϊαΐ Ηπίςοῃ. 
1. χρήματα ἃ θησαυροῖς, ᾿ὰ εϑί 

ΠῸΠ}18 Δα ΒΟΥ ν [15 ν6] διιτῸ δ δυσθηΐο 
σι8ο, αἰδιπριυπηίαν. 5ΟΗΝ. 

οὐδαμοῦ φαίνεται] ΑΠπᾶ. 1, το, το: 
᾿Εθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο. 
ΕΠ 4}}} δὰ 'ΓΠ68. ὅίδθρῃ. οἰδαῖ! ν. Οὐ- 
δαμοῦ Ρ. 2564 Β. 



990 ΧΕΝΟΡΗΘΝΤΙΒῚ ΝΟΥ. ΟὝΒῚΙ 

72 “ Ἐν «ς - » Υ “ 3 Υς 

2 φαίνεται. τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπεκρίνατο ὅτι ᾽᾿Ὧ δέσπο- 
5 ζῷ ΧῶνΝ 3 -“- » 5 7 » β Δὲ Ἂ δὰ , 

τα, οὐ (ῃ, ἀλλ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν ἐμβαλὼν τὸ ἅρμα εἰς 
3 ᾿ » 5, “ ε ζ » ΄“- 

τοὺς Αἰγυπτίους" οἱ δ' ἄλλοι πλὴν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ 
5 7 Ἁ“ 5 κ Ν σ΄ 53 Ν σ΄. 9 

ἐξέκλιναν, ὡς φασιν, ἐπεὶ τὸ στῖφος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυ- 
- Υ υ » ἄς ΓΙ ὟΝ ΄ 

4πτίων. καὶ νῦν γε, ἐφὴη: λέγεται αὐτοῦ ἢ γυνὴ ἀνελομένη 
τὸν νεκρὸν καὶ ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαζαν, ἐ εν ἧπερ αὐτὴ 
ὠχεῖτο, προσκεκομικέναι αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν [|α- 

5 κτωλὸν ποταμόν. καὶ τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς θερά- 
» ΄“ , ᾷ ,ὔ Ν , ΄- 

ποντας αὐτοῦ ὀρύττειν φασὶν ἐπὶ λοῴφου τινὸς θηκην τῷ 
, ἊΝ Χ ΄- ᾽ « ΄, 

τελευτήσαντι" τὴν δὲ γυναῖκα λέγουσιν ὡς κάθηται χαμαὶ 
- - 5 τ , χ Χ ῃ “ὦ ἃ 

κεκοσμηκυΐα οἷς εἶχε τὸν ἀνδρα, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔχουσα 
-“ , “- Ἷ « ΄“ , Ψ ς 

6 ἐπὶ τοῖς γονασι. ταῦτα ἀκούσας ὁ Κῦρος ἐπαίσατο ἀρα 2 
Χ ιν ΟὟ » Ν » 7, ον ΝΣ Α, “ Χ 

τὸν μηρὸν καὶ εὐθὺς ἀναπηδῆσας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν 
᾿, . Ἁ ,, ΣΌΝ, Ν ΄ ΄ Χ Ν 

, χιλίους ἱππέας ἤλαυνεν ἐπὶ τὸ παθος. Ιαδαταν δὲ καὶ 
Ἂ υ κ “ 7 “ Ν , 

Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὃ τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κοσμη- 
» χ 7 οὐδ τὰ , ΄ Ν 

μα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ ἀγαθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν" καὶ 
ν “ : ΄ ͵ “ [χ4 3 

ὅστις εἶχε τὰς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε 
7 δ ΩΣ ΄ Ν ᾿ ͵ “ Ἃ ΒΔ, 

τούτῳ καὶ ἀμὰ πρόβατα πολλὰ ελαύνειν ὁπῃ ἂν αὑτὸν 
πλ 5᾽ὕ ε » Ἷ “'Ψ ’ 

πυνθάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ ᾿Αβραδάτᾳ. 
Ε Ν 53 Χ ω “ Ν 

8 ᾿Επεὶ δὲ εἰδὲ τὴν γυναῖκα, χαμαὶ καθημένην καὶ τὸν 
νεκρὸν κείμενον, ἐδάκρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάθει καὶ εἶπε, Φεῦ, 
ὦ ἀγαθὴ καὶ πιστὴ ψυχὴ. οἴχει δὲ ἀπολιπὼν ἡμᾶς : καὶ 

4. γε τη. ).Η. φασὶν τῶ 
6. ταῦτα ἀκούσας ἀκούσας δὲ 1) 

γωβρύην Α.α. 
ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλανη ἴλλα πρόβατα 

ὅποι Α.Ὁ. ὅπου Ῥυδοϊαη. 18, 284, οἸἴδη5 ὅπου ---ὄντα. 
αὐτὸν πυνθάνονται ν6}] πυνθάνοιτο ᾿ΙὈΤῚ ΡΓΙΞΟΊΔΗΙ. 

8: ἀμβαλὼν (ἃ. (ΟΥΓ. 5.ν.τ. ἐπὶ Ἀ. 
τειν τὴν κ.] τήν τε κ. Ὦ. 
ἔπαισεν τὸν 1). ἀναπηδήσας δη 5.ν. οεα6. τη. ὮὨ. 
ἀνδρὶ οτχ. Α.(ἃ. πηρ΄ Γ΄. 
ἐλαύνειν πολλὰ 1). 
ἑαυτὸν πυνθάνωνται 1). 
ἀβραδάτῃ 1). 8. ὦ οπι. 10. 

4. ἡ γυνὴ] Ῥαῃίῃοα, αυᾶτῃ Θρὶοὶ 
ΘΔΥΤΏΪΠΙΒ. ἈΡΡῚΙΠΊ ΘΠ ΠῚ ἔβοθγαὶ ϑοίοιῖ- 
οἢα5 ΠΙοο]ο πὶ ἘΘ]118}15 566, δα Δ ΠῈ 
ἴη Σωτήριχος. ἨἩΠΊ ΘΗ. 

6. ἐπαίσατο] 1)0]6 115 5]ρ. ΙΓ. 
Ηοη. 1]. Μ, τό2, Οἀ. Ν, 198, Ψογοτῃ. 
41, το, ἀν αθ08..21, 12... ΠΌΤΟΝ. 

ἄρα] ΟΟΠΣ. 8.6. 2::. 
τὸ πάθος) Οοηΐξ. 5. 17: 6, 4:19, οὗ 

μάχη 4 Ἰοοο ριιρηφο ἈΠ). 2, 2, 6. 
8. ΑΙΡΒΙπο5 Αυῦ. τοίου. Ρ. τοϑ, τ δά. 

Βαϊς.: ᾿Απὸ τούτου τοῦ τόπου καὶ Ξε- 
νοφῶν τὴν Πάνθειαν οἰκτρὰν ἐπέδει- 
ξεν, οἶκτόν τινα καὶ ἔλεον περιθεὶς τῷ 
πάθει. πρῶτον μὲν γὰρ ἠθοποίησε τὸ 

ΓΛΌΤῚ οἴχη» δὶ πο οἴχι Ἀ. 

σχῆμα τῆς γυναικὸς ἱσταμένης ἐπὶ πένθει 
καὶ δακρυούσης" ἔπειτα τὸν᾽ Αβραδάτην 
παρακείμενον αὐτῇ διηγήσατο καὶ πῶς 
δεξαμένη τὴν χεῖρα ἀποκοπεῖσαν κατε- 
φίλησε. Κοβριοιαηΐ μὰς Επιτηδῦ τι85 
[5π|. 7, Ῥ. 68: ἌΣ Ε μου χεῖρες κατὰ 
τὴν Αὐραδάτου τῇ κόρη συνείποντο. 
ΟΠΒουϊοῖαβ Ρ. 195 δᾶ. οῖββ., Ηϑγιηο- 
θ6η68 ἴῃ 4121] ΒΒ είί. νο]. 3. Ρ. 345. 
6, ΡΙαπαά. 10. νῸ]. 5, Ρ. 5840, 13, υὶ 
πλαΪ6 ἐν πέμπτῳ τῆς Κύρου παιδείας" 
δία ἢ. 11... ΟΥ Τὸ 4. θυ ἘΝ 
χεὶρ αὐτῷ ἐπηκολ. Ατ]βι!. νο]. 2, 
Β. Βρο. 

Ψυχὴ---ἀπολιπὼν] οι. Θά. ἡ, 90: 
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“ 5 ΄σ΄' » ἂς ᾳ « ἣν ΄σι ΄“ » 7] 

ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτὸν, καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ ἐπηκολούθη- 
» ,ὔ Ἂ, ῇ ε Ν “ ΄ « δι 

9 σεν ἀπεκέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων. ὁ δὲ ἰδὼν [3] 
Ἄ ὕ “ ,, ἈΝ « δ. : ΥΡΘΆΝΙ , Ν 

πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε' καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο καὶ 
,» Ἃ, ἈΝ ω 7 » Ἄ ’, Ν ΄ «ς 

δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ Κύρου ἐφίλησέ τε καὶ πάλιν ὡς 
«-͵7] ». 5 7ὔ δ Ὁ ἃ, ᾿, κὰ - 

1ο οἷον τ᾽ ἢν προσήρμοσε, καὶ εἶπε, Καὶ τάλλα τοι, ὦ Αῦρε, 
ἰ “4 “ ν , - ς-. Ν “- », 53. 

οὕτως ἔχει: ἀλλὰ τί δεῖ σε ὁρᾶν ; καὶ ταῦτα, ἐφη, οἱδ 
σ΄ 3 νιν Ε “ , Ε ᾿ Ν Ν Ἁ 5 

ὅτι δι ἐμὲ οὐχ ἥκιστα ἔπαθεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σε, ὦ 
Κῦ ἠδὲ Ὁ Ά Γά Ν « “ λλὰ ὃ Ἂν λῷ 

ῦρε, οὐδὲν ἧττον. ἐγώ τε γὰρ ἢ μώρα πολλὰ διεκελευὸ 
ΕῚ ΄ “ σ΄ ἴ᾿ ᾿ ἡ 3, 

μην αὐτῷ οὕτω ποιεῖν, ὅπως σοι φίλος ἄξιος λόγου 
’ὔ 33.) ὦ - ΄“ Ἷ Φ“ 7 

φανείη" αὐτὸς τε οἶδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὃ τι πεί- 
Ν ἌΝ, 7 ψ ἣ 3 

σοιτο, ἀλλὰ τί ἂν ποιῆσας σοι χαρίσαιτο. καὶ γὰρ οὖν, 
͵ἷ Ν Ν ’, 7 " ᾿ 3 ς 

ἐφη, αὐτὸς μὲν ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακε- 
Φ “ ΄ ΄ " ’΄ 

11 λευομένη ζῶσα παρακάθημαι. καὶ ὁ Κῦρος χρόνον μέν [4] 
“ ἥ 57 ἈΝ ὥ » 3 

τινα σιωπῇ κατεδάκρυσεν, ἔπειτα δὲ ἐφθέγξατο, ᾿Αλλ 
- Χ ΑΥ Ὺ  ε 3 Ν ΄ 7, “ 

οὗτος μὲν δὴ, ὦ γύναι, ἔχει τὸ κάλλιστον τέλος" νικῶν 
Ἂς ᾿ 4 Ν᾽ ἃ ΄“΄ ΄“- ἣ εν 

γὰρ τετελεύτηκε σὺ δὲ λαβοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν 
΄“- 3. 4 ΄“ ἴω Νὰ τε ἵ. δ, 1 Ζ Χ 

τοῖς παρ ἐμοῦ" παρὴν δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδατας πολὺν 
εἶ Ἂ ἕ ΄ “ἤ ᾽ Ὑ 3) “ 5.ῸΝ 

καὶ καλὸν κόσμον φέροντες" ἐπειτα ὃ, ἐφη- ἰσθι ὅτι οὐδὲ 
527 37) 32) 3 ᾿, ν δ “ Ἂν; 7 

τάλλα ἀτιμος ἐσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μνημα πολλοὶ χωσουσιν 
7 πεόν ὅτων 7 σι ψΨ Χ 

ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰκὸς ἀνδρὶ 
τ ἀγαθῷ. καὶ σὺ ἔφη, οὐκ ἔρημος ἔσει, ἀλλ᾽ ἐγώ σε καὶ 

σωφροσύνης ἕνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τἄλλα τιμήσω 
καὶ συστήσω ὕστις ἀποκομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ ἐθέλῃς" 

ἕ “, Α ΧΝ  λι Ν σ“ ",) 

μόνον, ἔφη, δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς ὅντινα χρήζεις κομι- 
“ ᾿ ε  ὸ 5 3 ΝΥ Ψ 7 53 Ὥς 

σθῆναι. καὶ ἡ [ἰαἀνθεια εἶπεν, Αλλὰ θαρρει, ἔφη, ὦ Κῦρε, 

ἐδεξιώσατο Ὠ). ἡ---ἐπηκ. Ἠετπιορ. νο]. 2, Ρ- 345, ὃ. γ- δὲ] 
γ. δὴ ἃ. δὴ] τὴν χεῖρα 10. τὴν χεῖρα δηΐθ καὶ 8466. Γ πῆρ. Τ᾿ 
1ο. δεῖ} δὴ Ὁ. ΡΥ. λόγου φανείη] γενήσοιτο Ὦ. ἐννενόει ἃ. ὃὅ τι] τί Ὁ. 
πήσοιτο (. εἱ Δ. ποὴ Ἰιαψιιθῦ ΡΥ. ἃἢ ΘΟ. σοι ποιήσας Ὦ. χαρίσοιτο Α.Ὁ. 
ἀπέμπτως ἔν ΘΟ: ϑὸντ. 11. γωβρίας ἃ. ὁ οἵχῃ. Α. γαδάτης 10. 
ὅτι] ὡς α. ΤλΡτὶ τὰ ἄλλα. ὑμῶν 10. 12. οὐκ ἔρημος ἃ. τηρ΄. Τ. 
ΓΑΙ] ἔσῃ. ἀποκοσμίσει Ἀ. ἀποκομίσει ἃ. αὐτὴ 10. ρτ. χρῇζεις] 
ἂν χρήζης 00. κοσμιθῆναι Α. 13. πανθία 1). 

Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ “Θηβαίου Τειρεσίαο ΒΟΥ] η ἤπγη ΑἸΧῚ 84 ΑΠ8Ρ}. 7, 6, 21. 
χρύσεον σκῆπτρον ἔχων. 5ΟΡΗ. ῬὨΠ]. ὅ τι πείσοιτο] ΑὮΔΡ. 3, 1» 41: Ἢν 
712: Ὦ μελέα ψυχὰ. ὃς---ἥσθη οοπίετί δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας. ὡς μὴ 
Ἡεν]εϊη. τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, 

16. ποιεῖν] Οπηΐββο οὕτω Βαργᾶ 6, 3. ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότε- 
18: Ὡς ἂν ἀσφαλέστατα εἰδείην ὁπό- ροι ἔσονται. ἨΠΤΟΗ. 
σον τὸ στράτευμά ἐστιν ἐποίουν" δ(- 11. σιωπῇ κατεδάκρυσεν, ἔπειτα δὲ 
αἴτο 10. 28: Οὕτω ποίει ὅπως τὰ ζεύγη--- ἐφθέγξατο! ἈΠ8 0. ἘΦ Ή2: Ὁ: Πρῶτον 
ἕψεται. 5ΟΗΝ. Μώρα διιίθοπι ροΐπιδ μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστὼς---εἶτα 
αἰδῇ μωρὰ, τι ΒΟΙΏΡΕΙ ᾿ΙΡΡῚ Χεη., δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

Ζ 
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13 οὐ μὴ σε κρύψω πρὸς ὅντινα βούλομαι ἀφικέσθαι. ὁ μὲν [5 
δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῇει, «κατοικτείρων τήν τε γυναῖκα οἵου 
ἀνδρὸς στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν 

5 οὲ 5. δλ ς Ν Χ Χ Ν » ’ὔ 3. υμῇ 

οὐκέτ ὀψοιτο. ἡ δὲ γυνὴ τοὺς μέν εὐνούχους ἐκέλευσεν 
» “ σ Ἃ " , βεν Ἔ ΥΝ » "ἢ « , 

ἀποστῆναι, ἕως ἂν, ἔφη, τονδ ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι" 
΄σ' ᾿ ΄σ ΟἿ γ ͵7] ΄ Ἀ 

τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν 
» Υ 7 5 Υ ᾿ Ν ὅ᾽, ΣΕ ὦν 7 

ἀποθανῇ, περικαλύψαι αὐτὴν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ. 
Ι4η δὲ τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν 

"7 7 δ ᾽7ὔ Ψ Ά 

ἤνυτε καὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκάθητο κλάουσα. ἡ δὲ 
’7ὔ Ψ, 4 2 Χ Ὶ 

ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμένη σφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπι- 
΄- Ν Ψ' σι ; εν Ν “ Χ ϑ 

θεῖσα ἐπὶ τὰ στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέ- 
« Ἄ Χ 7ὔ “ Ἃ 

θνησκεν. ἡ δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατὸ τε καὶ περιεκάλυπτεν 
ὅ) “ « τ ᾽7ὕ « Ἁ - 57 

τ ἄμφω ὥσπερ ἡ [ἰάνθεια ἐπέστειλεν. ὁ δὲ Ἱζῦρος ὡς ἡσθετο [6] 
Ν » “ ἃ, ω Ἶ Α 

τὸ ἔργον τῆς γυναικὸς, ἐκπλαγεὶς ἵεται, εἴ τι δύναιτο βοη- 
“ «ς Ἁ ΄- , Χ ᾽7ὕ ΄- 7] 

θῆσαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον, τρεῖς ὄντες 
͵ ἴω Χ ͵ “4 υ 

σπασάμενοι κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀποσφάττονται οὗπερ 
7 Ν ε ΄ [ Ἀ - « » 7 ποιὰ 

Ιγέταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες. ὁ δὲ Κῦρος ὡς ἐπλησίασε τῷ 
[4 ᾽ Χ ΄ ὔ 

πάθει, ἀγασθείς τε τὴν γυναῖκα καὶ κατολοφυράμενος 

14. ἀπείη 1). ΡΥ.» αὐ νἸάοίαγ. τήν τε] ὅντινα] ὅντινα ἐγὼ 1). 
Α “ ΄“΄ , - ιν “ “ 

τὴν 1,. οἵου----γυναῖκα οτη. 1). στέροιτο)] Δ τ] στεροῖτο. οἵαν] οἵα εἴ 
"᾿ πχῳ ιν. ἃ ᾿μ.. - Δ , ὰν - 

τίν. Ἃ,, οὐκέτ᾽ ] καὶ ὃν οὐκέτι 1). ἕως ἂν ἐγὼ ἔφη τοῦτον ὀδύρωμαι Ὠ. 
ὡς βούλομαι οἵη. Α.Μ.α. πῃρ. ΤΥ. αὐτήν τε] αὐτὴν ἐν δηΐθ 
ἑνὶ ααα. Α.α. ομχι. Ὁ. ΤΖεοίζεβ Ηϊβί. 3, 94, ΖΟῃΔΓΙΆΒ. ἤνυτε) ἤνυε 
Α.α. ἤνυσε Ὁ). χαλεπαίνουσα ΔΑ. [ΔΌΥῚ] κλαίουσα. ἀκινάκιν 1). 
ῬΓ. παρεσκευασμένη (ὐ. παρασκευασαμένη Α.(., χὰὶϊ Πϊο τηρ΄. σφαγὴ παν- 
θείας. παρεσκευασμένον σπασαμένη [). τοῦ ἀνδρὸς ρΡοβύ κεφαλὴν ἃ. 
πανθία 1): ἐπέστελλεν Δ.(., 564 ὮϊΟ ΘΟΙΥ. ἰὴ ἐ. 15. ἵεται Α.Ε. 
ἵετο 1). ὈΓ. ἵετο 1). ΠΟΥΤ. γεγεννημένον (. καὶ ἐκεῖνοι 1). 17. Απίο 
ὁ δὲ κῦρος ἀεἸ]ενὶ καὶ νῦν τὸ μνῆμα μέχρι (τοῦ νῦν ἀα ἃ. (. πηρ΄ τ. 1...) τῶν εὐνού- 
χων. κεχῶσθαι (κεχρῶσθαι Ὦ. “κεχθῶσθαι [,.) λέγεται (λέγουσι Ῥ. }) καὶ ἐπὶ μὲν 
τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια 
(σύρεια Α.(.) γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας (καὶ τῶνδε εἶναι 
τρεῖς στήλας λέγουσι 1).) καὶ ἐπιγεγράφθαι σκηπτούχων (εὐνούχων Ρ.). 

Ξυνθέντε τὸ πρᾶγμα δύ᾽ ὄντε ἑνὶ] ΡγορΡοβι Ποπθῖη τηογο γυζΖδη- 
ὕηο0 ἃ 41 ᾿ΓΖοῖζοβ ΗϊἸβί. 3, 980 : Σῶον 
ἐφεῦρον τὸν νεκρὸν τῆς γυναικὸς ἐκείνης 
ἐν ἱματίῳ χρυσεργεῖ συμπεριεσταλμέ- 
μον, 61] ἢϊς 194: Ἕνὶ συμπεριστεῖλαί 
τε καὶ κρύψαι ἱ ἱματίῳ. [ΙᾺἄδτη 701 86Γ- 
ναΐ ὡς βούλομαι. 

ἤνυτε)] ΑἸΙΘ ΠΤ ἃ Χεπορδοπίε ἴον- 
τηδιη ἀνύειν [Ο]]Ππιηΐ ΠΌΤ 1, 6, 

15. τρεῖς ὄντες] Ῥαμοἰρὶ! ὧν δὐπὶ 
εἷς φοΠ] Ποῖ ΘΧΘΙΏΡΙα ν. ἴῃ Τἢ68. 
ϑίθρῃ. ν. Εἷς, Ρ. 280 ). Ευγ. Ιοῃ. 
5ιδ:ι Χαίρομεν" σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, καὶ 
δύ᾽ ὄντ᾽ εὖ πράξομεν. Αὐ]δίορῃ. Ν6Βρ. 

692: 
ἐσπουδάκατον. 
μέ γι Ῥδηίῃθα. 
17. ΑΡδασάσηη γϑΟΘ ΗΠ ΟσΒ σοι] 

Δαἀαιτατηθηΐατη, ἴθ 40 οιπθηδηῆο δὲ 
π᾿ ἸοοιΠΊ ἈρΡθΟσΘιη {γα βου ο {ττι8- 
{τα ἸΔΡογαγαηΐ βίου, ογίαββθ Π6 
Ζοπᾶγαβ αυϊάριη εὐ "Π Ζοίζοβ ΒΑΡ αθΡαηΐ, 
αΟΤ ΤΩ Ζομπαγὰβ ἴΐα : Καὶ οἱ εὐνοῦχοι 
γνόντες τὸ γεγενημένον τρεῖς ὄντες 

σπασάμενοι τοὺς ἀκινάκας ; σφάττονται. 

ὁ δὲ “Κῦρος ὡς ἤσθετο τὸ ἔργον τῆς γυ- 
ναικὸς, ἠγάσθη τε αὐτὴν καὶ κατωλοφύ- 
ρατο. καὶ μνῆμα αὐ τοῖς ἔχωσεν ὑπερμέ- 
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» ἤ Ξ γ 7 Ν τὸ ψιν Α, » λ 40 ε , 

ΝᾺ καὶ τουτῶν Ἅ,Ά ἊΝ εἰκὸς ἀξ κῷ (δε ως ΤΌΤΕ 

πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχωσθη, 

ὡς φασιν. 

ΚΕΦ. Δ. 

Ἁ “ ’ ε “- - 

Ἔκ δὲ τούτου στασιάζοντες οἱ ἵζᾶρες καὶ πολεμοῦντες 
Υ̓ ἦ Ν Υ͂ ΕΒ » “ 

πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἰκήσεις ἔχοντες ἐν ἐχυροῖς χω- 
Γ, σι ἊΝ ΄ι « Ἁ ΄σι 

ρίοις, ἑκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. ὁ δὲ Κῦρος αὐτὸς 
Ψ, Ἂ Ἁ ἊΝ Ἂ ΄ 

μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς ἐποιεῖτο καὶ κριοὺς, ὡς τῶν 
Χ Υ δὶ 7 Ν Υ͂ ν [4 ᾿ 57 

μὴ πειθομένων ἐρεΐψων τὰ τείχη, Αδούσιον δὲ ἄνδρα 
7 3, 2, 3 7, 

Πέρσην καὶ τἄλλα οὐκ ἄφρονα οὐδ᾽ ἀπόλεμον, καὶ πάνυ 
ΝΥ Ξ Ἂ 7 7] ͵ 

δὴ εὔχαριν, πέμπει ἐπὶ τὴν Καρίαν, στράτευμα δούς" καὶ 
7] ᾿Ξ Ἃ ΄ο 7] 

Κίλικες δὲ καὶ Κύπριοι πάνυ προθύμως αὐτῷ συνεστρα- ; ρ 
-ς “ “᾽, 7 7] γ, 

“τευσαν. ὧν ἕνεκα οὐδ᾽ ἔπεμψε πώποτε []έρσην σατραπὴν 
ΒΥ 7 5᾽ 7 » 9 57 » “ π -- ς 

οὔτε Κιλίκων οὔτε Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ ἀεὶ οἱ 
ΕῚ 7 Ἂ Ν ’ὔ’ » ΄’ ᾿, 

ἐπιχώριοι βασιλεύοντες. δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ 
σ΄ ε 7 7 » 7 3 σ΄“ ες δ Φ 7 

3 στρατιᾶς ὅποτε δέοιτο ἐπηγγελλεν αὐτοῖς. ὁ δὲ ᾿Αδούσιος 
5᾽ὕ Ν ᾽ φγων Ν 7, 5 πῶ, Ὁ 

ἄγων τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν ἵζαρίαν ἦλθε, καὶ ἀπ᾿ ἀμφο- 

τύχοιεν] τύχοιε ᾳ. ἘΤΙ Ι. κᾶρες] περὶ καρῶν :. τη. δὲ] δ᾽ αὖ Ὁ. 
μὲν ΟἿ]. : μὴ οἵη. ἐρείψων] καταρίψων 1)., ἀ6]οἴο 506" τὰ 
σΎαν]. ᾿καδούσιον Α. συνεστρατεύσαντο 2. οὔτε κιλίκων 
Ροϑί κυπρίων 10. κυλίκων α. ἤκουν ἃ. ρτ. αἰεὶ Δ.α. στρατείας 
Α.Οσ. ἐπήγγελεν Ὦ. 2. καδούσιος Α.Ε. Ὠϊς οἵ τηΐγα. ἀπ᾽ οτὴ. Ὁ. 

γεθες θάψας αὐτοὺς μεγαλοπρεπῶς. 
Οἱ 5] σ0η81}110 νϑῦθᾶ 1118 Ῥγοθίθυτη δύ, 
τηϊγατη Πποα Θογαηάθιη [δ ΠΠ68 "1 Ζού- 
Ζ Η!] βίου. 2, 7909. ΠΟῚ ΠΔ 615 ῬΑΓΟΏ ΘΙ 
μαρυῖῦ: Ἢ δὲ τροφὸς μετ᾽ ὀδυρμῶν 
συγκρύψασα ἐκείνους καὶ ἑαυτὴν ἀπέ- 
σφαξε τῶν δεσποτῶν τῷ πένθει, καὶ 
τρεῖς εὐνοῦχοι σὺν αὐτῇ πάντες αὖτο- 
χειρίᾳ τὸν βίον ἐξεμέτρησαν αὐτῶν 
δεσποίνης πόθῳ ἐν ᾧπερ τόπῳ τὸ δεινὸν 
εἶδον ἐκεῖνο πάθος. μαθὼν δ᾽ ὁ Κῦρος 
τὸ συμβὰν καὶ παρελθὼν ἐκεῖσε καὶ 
ἀγασθεὶς τὸ γύναιον καὶ περισσὰ θρη- 
νήσας ἐκόσμησεν οἷς ἔπρεπεν ἐκείνους 
ἐνταφίοις, θυσίαις καὶ ἀγάλμασι, τεμέ- 
νεσιν (115 Π0 6 σκευάσμασιν)Ὶ ὡραίοις. 
ΙΧ δαΐθπη τοίου ΘΟ ΘΥΘ. αὐσιιπη 6] 
1114 Δα] γθαρβθ βου βου Ἰπθρίθτη 
111 μέχρι τῶν εὐνούχων ἃπ ΤΠΘΠ ΠῚ 
Ἰαύθαϊ 51 τη 116 απο 4» 3, 7. ποϊανΊΓητΙ8 
1η μέχρι το μὴ χεῖρον. 

σκηπτούχων) ᾿,ΘυΠο]άν 5 Ῥαπαροί. 
ΤΟΙ. ΤῸ. Ὁ. 172, 100, ΘΟΥΆΤΝ 86 Υ]- 
1586 αἱ Οὐροὶὶ δα ροτίαμη ΟΠ ΠθΆΤη 

ΘΌΠΤΙΟΠΟΒ 1Π 1118 ] Δ 11 56 ΓΘ] νΘΥΘ 
ΒΟΘΡΊΓΙΡΘΓΟΒ, ΤΟΥ͂Θ 46 Ῥεϑυβϑὶ8 πος δῃ- 
ὑϊαυ!ββιηο ἃ ΤΌΓΟΙΒ. ἀϑιγραΐο. Ἃε- 
βίδηῦ ΘὨ1ΠΔ βοθρίγα, αἹρηϊαί5 οὐ οὔ - 
ΟἸΟΥ Τα ᾿ΠΒΙρτα, τὖ ἀραα ἘοΙηΔηΟ5 
ἴαβεθβ, ἀρ (ὐθθοοβ ᾿πηρουδίοσθβθ Γ6- 
ΘΘΠΓΟΥΕΒ ᾿δοῦϊοβ. ΗἩΠΤΟΗ. ΝΥ. 
ἹΠΙΤᾺ 8.1. 29: 2. ΤΕ" 4. 2... Ἀπαῇ.. 1. 
6. τι; ὃ, 28. ΡιΙοεῖοβ θα πιθοῦ ΠΌΤητ8 
δρυὰ Κοὺὶ Ρουίον Τγαυοῖς ἔπ, (ἀϑογρία, 
ῬΟρ δια «Εἰ ΘΟ: Ὑ0]. 2.0. Ὑ25.. (πῶ: ΠΣ 
γ0]. 1..}». 707 Ἰῃδβουίδ. 

Ι. ᾿Αδούσιον] Οοηῇ. 8, 6,7. 
Κᾶρες] Οοηΐ. Ηετγοᾶοῖϊ τ, τύ:--- 

177. Οὐτυτμῃ τὰβ ΟὈἸΐου ἰθυσι Χοπο- 
ΡΏΟΠ ; Π6Ο τ θῖ1πὶ ΠουΊΪηΠἃ ΡΟΠΘΙΘ δῆ 
ΤΌ ῬΘΥΓΠΘΓΘ Θχιβυπηαραί. ΒΟΗΝ. 

2. δασμὸν] Ηεοτοαοίμ8 5, 80 8. {{1- 
Ῥαΐα οοτίϑ 80 1)ᾶτῖο Η γβίαβριβ ἀθπη πὶ 
᾿τηρογαΐῖα, ααὶ ρτορίογθα κάπηλος 510 
νοσαῖτιβ, Β0 Ουὐτοὸ οἵ ὑδιηῦγβο δῶρα 
ἰαηΐατη ΟὈ]αία ὑγαᾶϊς. ΦΕΤΝ. Οοηΐ. 
᾿ηἶνὰ 8, 6, 8. 
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, -“- “- ω Ν τ 3, 

τέρων τῶν Καρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν ἕτοιμοι ὄντες 
Ά Ν “ “ Ρ ΄ ξ : 

δέχεσθαι εἰς τὰ τείχη ἐπὶ κακῷ τῶν ἀντιστασιαζόντων" ὁ [2 
κι 7, Χ » ΄ὕ ἌΡΑ ντῚ 7, , ΄ ᾿ 

δὲ ᾿Αδούσιος πρὸς ἀμφοτέρους ταὐτὰ ἐποίει" δικαιότερα τε 
Ὑ ΄ὔ , « 7 ,ὔ - ΕΣ 

εφη λέγειν τούτους ὁποτέροις διαλέγοιτο, λαθεῖν τε ἔφη 
δεῖν τοὺς ἐναντίους φίλους σφᾶς γενομένους, ὡς δὴ οὕτως 
ἂν μᾶλλον ἐπιπεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. πιστὰ 

δ᾽ ἠξίου γενέσθαι, καὶ τοὺς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως τε 
δέξε θ 3 Ν ͵ “ νυ ωΣ θ ιν “Ὁ ΚὯ ́ ΄ 

έξεσθαι εἰς τὰ τείχη σφᾶς καὶ ἐπ ἀγαθῷ τῷ Κύρου καὶ 
“- νῦν ὍΝ Ἂ 3 "2 , 3 “ ᾽ Ἄ " Ἁ 

Περσῶν: αὐτὸς δὲ ὀμόσαι θελειν ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ 
ΕῚ ΄σ σ΄ 7] “ Ἁ Ἃ 

4τείχη καὶ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. ταῦτα δὲ ποιήσας [3] 
ν᾽ ͵ὰ Ε 9 ἱὰ ᾽ὔ Ἂν Χ 

ἀμφοτέροις λάθρᾳ ἑκατέρων νύκτα συνέθετο τὴν αὐτὴν, καὶ 
͵ Ε] Ἅ 77 ἣ 4 

ἐν ταύτῃ εἰσήλατο εἰς τὰ τείχη καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα 
ἀμφοτέρων. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ καθεζόμενος εἰς τὸ μέσον 
σὺν τῇ στρατιᾷ ἐκάλεσεν ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. οἱ δὲ 
ἰδόντες ἀλλήλους ἠχθέσθησαν, νομίζοντες ἐξηπατῆσθαι 

᾽ ᾿ Μδι ἐ ὰα, 

5 ἀμφότεροι. ὁ μέντοι ᾿Αδούσιος ἔλεξε τοιάδε' Ἔγω ὑμῖν, 
ὦ ἄνδρες, ὦμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ 
ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. εἰ μὲν οὖν ἀπολῶ ὁποτέρους ὑμῶν, 

7 3 ἢ, ΄- " Ἷ ΄ι᾿ “Δ ᾿ " 7] « ΄' 

νομίζω ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυθεναι ἵἹζαρῶν" ἣν δὲ εἰρηνην υμῖν 
ποιήσω καὶ ἀσφάλειαν ἐργάζεσθαι. ἀμφοτέροις τὴν γῆν, 
νομίζω ὑ ὑμὶν ἐπ᾿ ἀγαθῷ παρεῖναι. νῦν οὖν χρὴ ἀπὸ τῆσδε 
τῆς ἡμέρας ἐπιμίγνυσθαί τε ἀλλήλοις φιλικῶς, ἐργάζεσθαί 

τε τὴν γῆν ἀδεώς, διδόναι τε τέκνα καὶ λαμβάνειν παρ᾽ 
ἀλλήλων" ἢν δὲ παρὰ ταῦτα ἀδικεῖν τις ἐπιχειρῇ; τούτοις 

6 Κῦρός τε καὶ ἡμεῖς πολέμιοι ἐσόμεθα. ἐκ τούτου πύλαι [4] 

ἀντιστ.Ἷ ἀντι 85. Υ. 666. τη. Α. ταῦτα Α.(α. τὰ αὐτὰ 1). (Οὐογγοχὶξ (ὐαβίδ]ϊο. 
τε] δ᾽ ἢ. διελέγετο 1)., 5664] αλέγοιτο τηρ.. ρ΄. Π1. φίλους 1). τηρ΄. φα(. πη. 
οὕτως μᾶλλον Α. οὕτω μᾶλλον Ε. ὁμόσε Εα. ΘΟΥΓ. 8.Υ.Γ. ΤΡ γ] δέξασθαι. 
σφᾶς ροβῦ ἀγαθῷ 10. τῷ ] τοῦ 1). οἱ αὶ τοῦ---ἀγαθῷ τηρ. τ. ἃ., Ὁ] ὁμόσαι 
ΒΡΙΓ τι ΔΙ Ίριιο οἵ ε 8. αἱ, οἵ ἰέναι ΡΙῸ εἰσέναι. 4. εἰσήλατο] εἰσῆλθεν 1). 
σὺν τῇ] τῇ οἵη. ἃ. ὡς Ὁὰ ΟΟΥΤ. 8... νομίσαντες 0. δ. καδού- 
σιος Δα. ἔλεξε] εἰς μέσον ἔλεξε 1). ὦμοσα ὦ ἄνδρες Τ). εἰ “μὲν οὖν] 
εἶπεν Α.Ο. ργγ. εἴπερ οὖν (ἃ. σΟΥΤΓ. 
οὖν] δὲ ΒΟ. Τὶ α. 

3. δέξεσθαι) Θυοά αἰχὶ ῥεῖ. δὰ 
Αμαν. μΡ. ΧΗ] 8. ΔΟυΙβίοϑ 1 ἸοΟῚβ ἢπι- 
Ἰπβιηο 1 οχίρτιθθ ν6] Ροίϊιβ Π]]ἶτι8 
6556. Πάοὶ, σδαϊῦ ἴῃ Ὦππο Ἰοοιη, τ0] 
δέξεσθαι Ἠενι]οϊπίαδ. 

ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῷ Κύρου] ΡἸαῖο Ροϊὶί. Ρ. 
203 Β΄ : ̓Αν μόνον ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῷ τῶν 
σωματων. 

καρῶν] καιρῷ ἈΑ.Ε. με. καιρῶν 1 ἜΣ. 
ἐσόμεθα πολέμιοι ἃ. 

4. εἰσήλατο ] δ΄ π1}16 ᾿ιος ΠΙΟοΥ] 10, 
πῆ: Ἐξεπήδησε μετὰ πεντήκονθ᾽ ἱπ- 
πέων. Νξες αἸ5ΒΊμΏ116 πΠπὰ Χρη. Η!δι. 
αν. 5, αν 21 Ἔααν Ὁ τινες οἵ καὶ ἐκ- 
πηδήσαντες εἰς τὸ Δεῖγμα͵ ἐμπόρους τέ 
τινας καὶ ναυκλήρους εἰς τὰς ναῦς εἰσή- 
νεγκαν. 

5- ὁποτέρους] Υ. δοα 38. 2, 22. 
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Ἀ ’ 3 σ΄ ΄ Ἷ Ἂ ς ς 

μέν ἀνεῴγμεναι ἦσαν τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πο- 
ρευομένων παρ᾽ ἀλλήλους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργαζο- 

μένων" ἑορτὰς δὲ κοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὐφροσύνης 
φ 

7 πάντα πλέα ἦν. ἐν δὲ τούτῳ ἧκον οἱ παρὰ Κύρου ἐ ἐρωτῶν- 
τες εἴ τι στρατιᾶς προσδέοιτο ἢ μηχανημάτων" ὁ δὲ 
᾿Αδούσιος ἃ ἀπεκρίνατο ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἔχειν ἀλλαχόσε 
χρῆσθαι στρατιᾷ" καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀπῆγε τὸ στρά- 
τευμα, φρουροὺς ἐν ταῖς ἄκραις καταλιπών. οἱ δὲ Κᾶρες 
ἱκέτευον μένειν αὐτόν' ἐπεὶ δὲ οὐκ ἤθελε, προσέπεμψαν 
πρὸς Κῦρον δεόμενοι πέμψαι ᾿Αδούσιον σφίσι σα- 

7 

τραπήν. 
Ν “ ’ ’ὔ Ψ ,ὔ 

8 ὋὉ δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει Ὕστάσπαν στρα- 
2) ᾿ς ΜῈ ᾿ Χ ἐς ὟΎ - , 5 : 

τευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ βλλησποντον. ἐπεὶ 
δ ᾿ Ὁ « ᾿Ἂδ 7 Ἢ ἀν ὧν 9 ἜΣ " 

ἧκεν ὃ οὐσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν ἥπερ ὃ 
ε , , σ“ τ , δα: ΄ 

Ὑστάσπας προῴχετο, ὅπως μᾶλλον πείθοιντο τῷ Ὗστα- 
“ Ε ΄ ’ ς νι 5 

οσπᾳ, ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προσιόν. οἱ μὲν οὖν 
σ“ ΄ σι ΝΥ 7 “σ᾿ 

Βλληνες οἱ ἐπὶ θαλαττῃ οἰκοῦντες πολλὰ δόντες δῶρα 
᾿ Ω͂ Ἁ δ ΄ Ν᾽ Ἧ 

διεπράξαντο ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρβάρους μὴ δέ- 
Ἂ Ἁ ᾽ὔ ,ὔἢ ,ὔ ἴω 

χεσθαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρατεύειν ὅποι Κῦρος 
3 Ξ ς Ά, σι “" ΝῚ ἔε 

τοἐέπαγγέλλοι. ὁ δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς παρεσκευάζετο 
3 " 5.5 δ ΄ 7 

μὲν ὡς ἀπ τὰ ἐρυμνὰ καὶ οὐ πεισόμενος καὶ παρὴγ- 

[5] 

6. παρ᾽] ἐ ἐπ᾽ πάντα] τὰ πάντα 1). ἡ. ἧκον οἱ παρὰ κύρου] παρὰ 
κύρῳ ἧκον Ὁ. στρατείας Α.α. καδούσιος οἷ Ἰηἴτα καδούσιον Α.ἃ. 
ἔχειν ἐξείη, αὐ νἀ οίατ, 10.. ΟΟΥΤ. ἴῃ 1 [6115 ροβύ ἔξ, αι ΡΓ. [ουίαββ ΠΡΟΣ 
ει. ἄλλοσε Ὁ. στρατείᾳ Α.α. 
α. πρὸς] πρὸς τὸν Ὁ. 

ψοβι8 Ὁ. καδούσιος Δ.α. 
τες Ὁ. 
ὑποφέρειν. ὅπῃ Ὦ. 

η. ὅτι---ἔχειν] Α΄. δα 2, 4. 15. 
ἀλλαχόσε] ἱπηργοθαίττη Μουαϊ Ρ. 

11, ἰδηα 08 ΠῚ ΥὙΘΟΘΏ ΙΟΥΙ5 ΑὐΓΟΙΒΤΩΙ, 
ῃϊο Ὁ ᾿Ὀγα}}15. ΠΠδίτιπη νἱἀθπν αἱ 
ἀλλαχῇ ῬτῸ ἄλλῃ ἴῃ ἀδίθυιοσθβ ΑΔ. 

7» 3» 47. αυοἀ 5, 3, 59 6χΧ 1)., αὶ 
ἄλλῃ μάχῃ Ῥτο ἀλλαχῇ τοβῦψιθη τη 
ΘΟΏΪ]ΘΟΙ ΒΌΡΓα, ααππὶ 60 ἀπο Ιοςο Χε- 
ΠΟΡΠΟΏΙΒ 810 ἄλλοτε ἀλλαχῇ, ΟΘΙΘΙῚΒ 
ομηθ5 ἄλλῃ. ΕΓ ααση ΑΠμᾶὈ. 2, 
6, 4, ἄλλῃ 510 1ῃ τηϑ]ου5 ρτῸ ἀλλα- 
χοῦ, ΠΙΏ1]Ο σογίοτα ϑυιηῦ οθίθτα Πὰ- 
ΤᾺΠῚ [ου τ Θχϑιηρα Η. αὐ. 2, 5. 
20, τπιῦϊ] ἀλλαχοῦ, οἴϑ1 ἢος δϑὺ ἀρπᾶ 
ϑορῃ. αὐ α, (]. 45, ὐἱ παρ᾽ ἄλλοις 

πέμψαι Ῥοβί σφῖσιν ". σφίσι ἃ 
σπην Α.}).α. ΡὲΓ α Ζομδγδβ Ρ. τύ3 Ο. 

ὑστάσπης Δ.ἃ. εὖ τηοχ ὑστάσπη. 
9. πολλὰ δῶρα διδόντες 10. 

ἐπαγγέλοι Δ. 

προσέπεμψαν βάτος ἢ τῳ 0. 5:0. 
8, ὑστά- 

δ᾽ οΥγη. 1100 
ἀκούον- 

ΤΔὉτὶ 

περὶ] ἐπὶ Α.α. Ζοπ. 

ἀποφέρειν Ζοπαγαβ. 
1Ο. παρήγγελλεν Α.}}. 

Ροηϊ Κ'6Π0].. αὖ οὔαπη ἄλλοισιν ἸοσΌ Τα 
Βαθογθῖ, (ὐὐτη. 1, 4, 12, 0Ὁ] ἀλλαχῇ. 
ΝΙΊΒΙ Θηἰπὶ (16 δραᾶ ΒΟΥ ἀἸάομη, 
ΡΙαΐομθτη ὉΠΟΒααΘ 111π|8 δοϊδί!8. 

ὃ, τὴν περὶ Ἑλλήσποντον] τὴν παρ᾽ 
Ἑλλήσποντον 4; 2, 30: 8, 6, 7, φαστα 
πρὸς Ἑλλησπόντῳ 2.1, 5 510 1ῃ τη6]10- 
ΤΙΡῸΒ ΡΓῸ παρ᾽ Ἑλλήσποντον. Ιααὰθ 
ὮοΟ ΤΆΔ] Παδ ΠῚ περί. 

9. στρατεύειν] ΝΒ! Πίος ἀποαὰθ 
Βουθοημπτη συστρατεύειν, τιὶ 3.1. ΤΟ, 
οὕ 5808 ν6] ἀρὰ Χοπορποπίθμι 11ὰ- 
ὑπγὴ 5 ΠῚ ΡΙΘΧ ΡΙῸ οοπιροϑιῖο. (ὐηΐ, 
αἴρῃ ἀ6 Οὐεοῖβ, οὐαπι 6, 2. ΤΟ Π16- 
πηογαῦϊβ, Ἡ ογοάοῦ. τ, τόρ 8. 
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γειλεν οὕτως" ἐπεὶ δὲ ἀφίσταντο αὐτοῦ οἱ ὕπαρχοι καὶ 
ἔρημος ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χείρας ἦλθεν ὙὝστάσπᾳ ἐπὶ 
τῇ Κύρου δίκῃ. καὶ ὁ Ὑστάσπας καταλιπὼν ἐν ταῖς 
ἄκραις ἰσχυρὰς Περσῶν φρουρὰς ἀπήει ἄγων σὺν τοῖς 

11 ἑαυτοῦ καὶ Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ πελταστάς. ὁ δὲ 
Κῦρος ἐπέστελλεν ᾿Αδουσίῳ συμμίξαντα πρὸς Ὑστάσπαν 
τοὺς μὲν ἑλομένους Φρυγῶν τὰ σφέτερα σὺν τοῖς ὅπλοις 
ἄγειν, τοὺς δ᾽ ἐπιθυμήσαντας πολεμεῖν τούτων ἀφελο- 

μένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδόνας ἔχοντας 
πάντας κελεύειν ἔπεσθαι. 

12. Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο ἐκ[6] 
Σάρδεων, φρουρὰν μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν ἐν Σάρ- 
δεσι, Κροῖσον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας πολλῶν 
καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. ἧκε δὲ καὶ ὁ Κροῖσος ΨῈΞ 
γραμμένα ἔχων ἀκριβῶς ὃ ὅσα ἐν ἑκάστῃ ἦν τῇ ἁμάξῃ: καὶ 
διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα εἶπε, "Ταῦτ᾽, ἔφη, ἔ ἐχων, ὦ ὦ 

Κῦρε, εἴσει τὸν τέ σοι ὀρθῶς ἀποδιδόντα ἃ ἃ ἄγει καὶ τὸν 
13 μή. καὶ ὁ Κῦρος ἔλεξεν, ᾿Αλλὰ σὺ μὲν καλῶς ἐποίεις, ὦ 

Κροῖσε, προνοῶν" ἔμοιγε μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματα οἵπερ 
καὶ ἔχειν αὐτὰ ἀξιοί εἰσιν ὥστε ἢν τι καὶ κλέψωσι, τῶν 
ἑαυτῶν κλέψονται. καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἔδωκε τὰ γράμ- 
ματα τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπι- 

Ιφ τρόπων οἵ τε σᾶ αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν οἵ τε μή. ἦγε δὲ καὶ [5] 
Λυδῶν οὗς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους καὶ ὅπλοις καὶ 
ἵπποις καὶ ἅρμασι καὶ πάντα πειρωμένους ποιεῖν ὅ τι ᾧοντο 
αὐτῷ χαριεῖσθαι. τούτους μὲν σὺν τοῖς ὅπλοις" οὗς δὲ 
ἑώρα ἀχαρίτως ἑπομένους, τοὺς μὲν ἵππους αὐτῶν παρέ- 

ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Δ.Α. ὑστάσπᾳ δαπί. ὑστάσπας Ἀ.}).α. ἀπείη 1). 
11. ἐπέστελλε ἀδουσίῳ 1). ἐπέστελλε ᾿καδουσίῳ Α.α. ὑστάσπην Ὁ). κ. πάν- 
τὰς Ὁ. 12. ὁ δὲ κῦρος Ὁ. πεζὴν] περσικὴν 1). τη. ΘΟΥΤ. πολλὴν πεζὴν κ. Μ. 
πολλὴν καταλιπὼν ).(. πολλὰς] παπόλλας οἷ μ 5. ν. 66. ΤῊ. . ἀμάξας 
Α.Ὁ. εὖ τῆοχ ἀμάξῃ Δ.(. ργ. ὁ οχη. 10). εἴσει] εἴση ". ἴσθι Δ... 
18. ποιεῖς 1). προνοῶν ὦ κροῖσε 1). ἐμοίγε 1). τῶν] τὰ 8β.γν.1. 6. 
ἑαυτοῦ Α.}}. οἵτε---οἴτε [εἴτε---εἴτε ἴχ [1011 σῶα. 14. δὲ αὐ 
καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις 1). ἀχαρίστως 1).(. 5. ν. τ. δι!ἀἀ5 ἴῃ ν. ἑαυτῷ 10. 

Ιο. ἐπὶ τῇ Κύρου δίκη) Ταπάφηιν ἴπ ἔχων σὺν ἑαυτῷ ἄγοντα πλείστας ἁ ἁμά- 
ροϊοδέαίοην Ηψοίαδρα τυϑρὶΐ, εὐ 7μαϊ- ἕξας μεστὰς πολλῶν καὶ παντοδαπῶν 
ον ο586[ ρθηθ5 Ογψτγιρη, τῷ νου α- χρημάτων. 
γηΘΥΆσ58. 5ΟΗΝ, 13. σῶα 1 σᾶ 5ο)θοημη 6586 

12. ἄγων δὲ] Ζοπαῖὰβ Ρ. τύᾳ (ὐ: ἀϊοίπαπῃ ργεοῖ, κα πὰρ. Ρ. ἰχ. 
ὋὉ δὲ Κῦρος ὡρμᾶτο ἐκ Σάρδεων φρου- 14. πάντα ὅ τι] Υ. δα δ", 3, 50. 

Ἀ Α ΠῚ ΄ ΄- » Π νι ἢ . ᾽ Π . κ»- 

ρὰν μὲν λιπὼν ἐν Σάρδεσι, Κροῖσον δ᾽ ἀχαρίτως} διιϊήδε: ᾿Αχαρίστως" Ξε- 
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δωκε Πέρσαις τοῖς πρώτοις συστρατευομένοις, τὰ δὲ ὅπλα 
κατέκαυσε' σφενδόνας δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἔχοντας 

15 ἕπεσθαι. καὶ πάντας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γε: 
νομένων σφενδονᾶν ἠνάγκαζε μελετᾶν, νομίζων τοῦτο τὸ 
ὅπλον δουλικώτατον εἶναι’. σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει 
μάλα ἔστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παρόν- 
τες, αὐτοὶ δὲ καθ᾽ αὑτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆται 
μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὕπλοις ἀγχε- 
μάχοις. 

Προϊὼν δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μὲν Φρύ- 
γας τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ Καππα- 
δόκας, “ὑποχειρίους δ᾽ ἐποιήσατο ᾿Αραβίους. ἐξέπλησε δὲ 
ἀπὸ πάντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας οὐ μεῖον τετρα- 
κισμυρίους, πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν αἰχμαλώτων καὶ πᾶσι 

16 [8] 

τοῖς συμμάχοις διέδωκε: καὶ πρὸς Βαβυλῶνα ἀφίκετο 
΄ Ν « Ἄ Μ ͵ ᾿ ἣ 

παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων, παμπόλλους δὲ τοξότας 
Ἄς. 9 Ν , δι γν3 Ἁ 

καὶ ἀκοντιστὰς, σφενδονῆτας δὲ ἀναριθμήτους. 

συστρατευσαμένοις υ. » 15. πάντα Α. ἠνάγκασεν 1). δυϊάδδν. 
Σφενδόνη, ὃ ὅτι Κῦρος τοὺς πολλοὺς τῶν Λυδῶν σφενδονᾶν ἐκέλευεν, ὡς τὸ ὅπλον 
τοῦτο ὃ. εἶναι νομίζων' σὺν---ἀγχεμάχοις. τοῦτο] τοῦ Ε. ὈΓΥ. τὸ οἴη. 1}. 
δουλικώτατον ῬΟ]]χΧ 3» 15: μάλα] μᾶλλον 10). -σφενδονηταὶ 1). ἢϊς οἵ 
Ἰηΐτα, οὖ ᾿ῃ. ἐσ. ἑαυτοὺς τ6. προσιὼν Ε. ἐξέπλησε] 
ἐξώπλισε Π).α. 5.ν.ν. Ζομδιδβ. δὲ οπῃ. α. μεῖον] ἢ ἤν 866: 1... τ τ᾿ 
οὐ μείους τετρακισμυρίων Η. Ρ. οὐ μεῖον τετρακισμυρίων ΖοΟμδΓδ5. παμ- 
πόλλους μὲν] μάλα πολλοὺς μὲν Ὠ. πολλοὺς μὲν ΖΟΠδΑΙΔΒ. ἀναρίθμους Α.Ὦ. 
ΖοΠδΥδ8. 

νοφῶν᾽ Κῦρος δὲ ἦγε Λυδῶν αἰχμαλώ- 
τους, καὶ οὗς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους 
καὶ πειρωμένους αὐτῷ χαριεῖσθαι, τού- 
τοὺς εἴα σὺν τοῖς ὅπλοις" οὺς δὲ ἑώρα 

ἀχαρίστως ἐπιμένοντας, τούτων τοὺς 

ἵππους παρέδωκε τοῖς Πέρσαις, τὰ δὲ 
ὅπλα κατέκαυσεν. ϑ'εα ἀχαρίτως, απο 
ϊς δϑὲ ἡηογαὐ δ, ΒΟΥῚΡ51, τὖ ῬΥΘΘΟΘΡῚ 
ΡΓοῖ. δα Απδῦ. Ρ. χῇ. 

συστρατευομένοις  Ἐρδούα. τηοπαϊῦ 
Δ οΙβκῖ8 εχ Οὐὐξθο]8 νου 15. ΓΘ] τΟ8 
Ῥοῦβαβ, αὐἱρυβοιση Οὔὐὐττὶβ ΡΠ ΊΟΤΘΙΩ 
ΘΧΡΘΑΙΠΟΠ6ΠῚ Βιιδοθρουαΐ, ΠΟῚ ΤΏΪΠ18 
ἸηΓ61]01 ααδὴ Βαρρἰθιηθηίιτῃ αποά 
ἀροοββοσαῦ. ΘΟΗΝ, θιοϊαν δαΐθιη 
συστρατευομένοις τυὖ παρακελευομένη ἤ. 
3. 1ο, ΠΕ6]6 Οριιβ δουϊϑίο. 1)6 Ροϑι- 
ἘΠ τ τ 5; 6. 4,22; 6, 2:7. 

15. δουλικώτατον͵] ϑΌΡΓα 2,1, 18, 
ἈΓΟῸ5. σα Ἰάοι]0 αἸοιιηίιι ὅπλα ὑπη- 
βετικα. Οὐδηΐ. βία. δα 1]. Ν, 

σ » ΄“ ΕΣ » - 

ΥΎψος οὐ μεῖον εἰκοσιν ὀργυιῶν" 

όοο. ὅ0ΗΝ. 
16. ᾿Αραβίους 1 Ατρᾶ8 

Μεοβοροίδιηϊθ ᾿π16]Πρ1, ἀ(6 χαϊθιιβ 
ΑΠΔΌΔΒΙΒΊΙ, 5. 1, οἷ 7, 8, 25- ΒίΓΑΡΟ 
16, Ρ. 514. ΑἸΩΠΊ]ΔΉϊ5 23, ὁ. 5ΟΗΝ, 
ὙΠ᾿ 21 Ε: 

ἐξέπλησε Τα 5 
πλήρωσεν. ΒΟῊΝ. 

οὐ μεῖον τετρακισμυρίους] νος ἢ 
ΤΠΘΠΟΓΕΒ ΘἔΔΤΩ 7» 5» 13: Ὥς “ἔχοντες 
τὰ ἐπιτήδεια πλέον εἴκοσιν ἐτῶν, οἱ 
Ραγτη Η. ὅτ. 5, 4: 66: Ῥενομένων 
τῶν πασῶν πλέον ἢ ἑβδομήκοντα. 
Α,Δ80. 6, 4. 24: ᾿Αποκτείνουσι τῶν 
ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους, ἘΠῚ 
Π111ὰ οϑί 65 Δα ἤ. Οτηηβ8 10. 3: 

» ὃ» 

27: Προσόδου οὔσης οὐ μεῖον χιλίων 
ταλανκων... Εἰ. ΟΥ Ἔ,..5. τ Ἂν 
ΑΙΙὰ ν. ἴῃ Τποσ. ϑίθρῃ. ν. Πολὺς, 
5 

ΟΘΗΙ85 

» 3, 24, ἱππέας ἐξε- 



244. ΧΗΝΟΡΗΘΝΨΙΒ ΝΒΙΚΊΟΥΝΙ 

ΚΕΦ. Ε. 

᾿Επεὶ δὲ πρὸς Βαβυλώνι ἣν ὁ Κῦρος, περιέστησε μὲν 
πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς περιή- 
λαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαιρίοις τῶν 

2 συμμάχων. ἐπεὶ δὲ κατεθεάσατο τὰ τείχη, ἀπάγειν παρε- 
σκευάσατο τὴν στρατιᾶν ἀπὸ τῆς πόλεως" ἐξελθὼν δέ τις 
αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίθεσθαι μέλλοιεν αὐτῷ, ὁπότε 
ἀπάγοι τὸ “στράτευμα: καταθεωμένοις γὰρ, ἔφη. αὐτοῖς 
ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσθενὴς ἐδόκει εἶναι ἡ φάλαγξ. καὶ οὐδὲν 
θαυμαστὸν ἣν οὕτως ἔχειν" περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος κυκλου- 
μένους ἀνάγκη ἣν ἐπ᾽ ὀλίγων τὸ βάθος γενέσθαι τὴν φά- 

3 λαγγα. ἀκούσας οὖν ὁ Κῦρος ταῦτα, στὰς κατὰ μέσον 
τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν παρήγγειλεν ἀπὸ 
τοῦ ἄκρου ἑκατέρωθεν. τοὺς ὁπλίτας ἀναπτύσσοντας τὴν 
φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστηκὸς τοῦ στρατεύματος, ἕως 
γένοιτο ἑκατέρωθεν τὸ ἄκρον κατ᾽ αὐτὸν καὶ κατὰ τὸ 

4 μέσον. οὕτως οὖν ποιούντων οἵ τε μένοντες εὐθὺς θαρρα- 
λεώτεροι ἐγίγνοντο ἐπὶ διπλασίων τὸ βάθος γιγνόμενοι, οἵ 
Υ ἀπιόντες ὡσαύτως θαρραλεώτεροι᾽ εὐθὺς γὰρ οἱ μένον- 
τες ἀντ᾽ αὐτῶν πρὸς τοῖς πολεμίοις ἐγίγνοντο. ἐπεὶ δὲ 

ι. περὶ] πρῶτον περὶ 1).Ν]. περὶ ΤΠ ΠΗ; τὶ 2. παρεσκευάζετο Ὠ).Μ. 
στρατειὰν ἃ. αὐτόμολος] αὐτῷ αὐτόμολος 1). ἀπάγει Α. καταθεόμενος 
(- ΡΥ εἶναι οτη. ἃ.Μ. φάλαξ 1)" ΡΥ. περὶ] πέριξ Ὁ. ὀλίγων 
Ηογεοἰπϊαε. ΠΡ. ὀλίγον. 3: αὐτοῦ ας στρατείας. Α.«ἃ. 
παρήγγελεν Ἀ. παρήγγελλεν 1λ. ἀναπτύσοντας (ἃ. ΡΓ. καθ᾽ ἑαυτὸν 1). 
4. διπλάσιον Δ.α. ἀντ᾽ Δ΄] ἀἸάϊ Η ΘΙ ΘΙΏ118. 

ιω 

2. ἐπιτίθεσθαι] ΒΔΌΥ]Ο Ϊο5. ρτοδβ- 
ΒΙΟΏΘΙῚ ΘΧ ΌὉ͵06 ἴδοϊββθ, 861 ρσΏο 
νἱοίοβ τοίου Ποτοῦ. 1, τοο. ΟΗΝ, 

περὶ πολὺ τεῖχος] ὅ'ο]᾽ητι5. ΡΟ]νῃ. 
ς. 586: ““ΒΑΡγ]Οη αγὉ8 δδί, ὅο τη}}]}1ὰ 
Ῥαβϑαιτ οἰτουϊπι μαΐθηβ." ΕΓ 118- 
ἄθηη ἔογθ νϑυῦ δ Ρ]]η. 6, ζό. ετο- 
ἀοίτια 1, 178 ἔογτηὰ τετράγωνον ΑἰχΙ, 
οὐἦτι5. πα Π16ὲ Ἰαῦιι5 120 5ίϑαϊα, ὑοζιιβ 
διηϊίιι5. 480 1. 6. ὅο τη] }}1ὰ Ραββί, 
εοηδηθαύ. ρα )1οά. 2, 7, 26ο νεὶ 
265. ϑίχαδο τό, Ρ. 728, 285 ροῃυηΐ 
βϑίαα!α. ΠΌΤΟΗ. (ὐοηξ, Νὴ ε886]. δὰ 
θιιοα. 

2. ἑκατέρωθεν] ἰϑαάοιη. τὸ8 Ῥᾶα]0 
ῬοΟδί αϊοϊίν ἐπεὶ πορευ ὄμενοι ἑκατέρω- 

θεν συνῆψαν τὰ ἄκρα. ΞΟῊἮΝ, ὕΟοπί. 
ἀιΐθηη 46 ομηπὶ μος Ἰοοο 2--- «ποῖ. 
οἷ. ὙΓΏγΊο; 
Ρ. 267 564.» 260 566. 

ἀναπτύσσοντας] ΝΥ ΘΟ ΚΒΘΗΠ Πα τοί 
Δαπλοπιῦ νοι ἀναπτύσσειν ΠΟΠ 
6886. ἢϊς οωρίϊσαγο, βοὰ χϑρίϊοαγο, γὸ- 
»ίϊοτ, ἀνακάμπτειν. Ἰὺϊ νιἀθύμγ ΙοοιιΒ 
ἴῃ ΑῺΔ}».1, το, 9, ἴθ 46 γϑρ] ΟΠ 6 
ΘΟΥ̓ΏΆΠ1Π) 6586, ΠΟῚ (86 ΘΧρ]ἸΟΔΙΟΠ6. 
[τὰ ἀ6 Βαιῖδ. 12, τύ, Ὁπονᾶςὶ δά αῖίδ 
πτέρυγες ἐν γιγγλύμοις, 1. 6. Τη001168, 
Θχϑοῦίο δὲ βϑθ]αίο Ὀγδοῃϊο ἀδβιρεῦ 
ἈΡΘΥ οὐ γΘρ] σαι, ἀναπτύσσεσθαι, 
σοηΐγα ἀοιηϊδβδο, αἀδθβοθηήργε οἱ ἐπι- 
κλείεσθαι ἀϊειιπίαν, 50ΟΠΗΝ, 

δὰ Ζ ) δηὶ Ταοῦ, νοΐ. δ. 
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πορευόμενοι ἑκατέρωθεν συνῆψαν τὰ ἄκρα, ἔστησαν. ἰσχυ- 
ρότεροι γεγενημένοι, οἵ τε ἀπεληλυθότες διὰ τοὺς ἔμπρο- 
σθεν, οἵ τ᾽ ἔμπροσθεν διὰ τοὺς ὄπισθεν προσγεγενημένους. 

5 ἀναπτυχθείσης δ οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς πρώ- 

6 βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀναδιπλουμένη. 

7 

τους ἀρίστους εἶναι καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς 
κακίστους τετάχθαι" ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις καὶ πρὸς τὸ 
μάχεσθαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσθαι καὶ πρὸς τὸ μὴ φεύγειν. 
καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἱ “γυμνῆτες οἱ ἀπὸ τῶν κεράτων ἀεὶ 
ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχοντος τοσούτῳ ὅσῳ ἡ φαλαγξ 

Ἁ ν 

ἐπεὶ δὲ οὕτω συνε- 
᾽ὔ » “ “ ᾿ » “ Ν "4 3 Χ ΄- 

σπειράθησαν, ἀπῆσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ 
7 ἘΠ ᾺΝ τ᾿ Ε » ᾿ς λιν» - ἈΝ ΝΕ 

τείχους, ἐπὶ πόδα: ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στρα- 
᾿ Ν ᾿ “- "ἢ 7 ..7 

φέντες, καὶ τὸ μεν πρῶτον ὀλίγα βήματα προϊόντες μετε- 
Ζ- 9 ῃ " Ἀ Χ - ,ὔ 

βάλοντο ἐπ᾿ ἀσπίδα καὶ ἵσταντο πρὸς τὸ τεῖχος βλέπον- 
ὰ Ψ Ν “ ΛΟ ταν Υ͂ ᾿ 7 

τες ὅσῳ δὲ προσωτέρω ἐγίγνοντο, τόσῳ δὲ μανότερον 
’ » Ν »» Ἄνα .5 σι »ὼὰ 7 Χ᾿ ΄σ 

μετεβάλλοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἶναι, συνεῖ- 
, », » ΄- “- ,ὔ 

ρον ἀπιόντες, ἐστε ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγένοντο. 
3 Ἄ ’ ΄- 

᾿Επεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος 
Ν 3 ’ ἊΝ 5 Ἃ: Ἢ 

τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν, ΓΑνδρες σύμμαχοι, τεθεάμεθα 

προσγεγενημένους γεγενημένους 1). ὃς δ᾽ ΔΩ ΠΑ Υ: οὕτως ἁ. 
δοκεῖ 10. ἱππῆς 1). ῬΓ. γυμνῆται 1). αἰεὶ Α.α. οἱ] ὅσῳ )., αὶ 
οἵη. ροβί τοσούτῳ. φάλαξ 10. ρτ. 6. ργ. 6. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ . : 
οὕτως Α.}. συνεπ. Δ.α. ΤΡ Υ] ἀπήεσαν. ἐγένετο Ρ. ὲν οἵη. Ὁ. 
μετεβάλλοντο 1). ἢϊς οἱ ἸΠ Γᾶ Μ. 
ἐπεὶ δ᾽ ἐν] εἰδ᾽ ἐν Α. πειδ᾽ ἐν α΄. ΡΓ.» 
συνείρουν Ὁ). ξυνεῖρον Δ.Ὁ. 
7. κατεστρατοπεδεύσατο Ἀ.. ργ. 
χοι α. 

τὸ οἵη. α.Μ. τόσῳ δὲ] τοσῷδε Α.α. 
δάἀαϊο ε ΒΌΡΟΙ π' εἴ ἀοσθηύαι ΒΌΡΘΓ εἰ ΓΤ. 

ἜΞΩ: ἕως Β. ἔστ᾽ Ὦ. ἐγίγνοντο 10. 
κατεστρατοπεδεύθησαν ἴ0. ξύμμα- 

5. ἀνάγκη τετάχθαι] [)6 βροηϊθηίδ 
οοηΐ. ΟὈὐμπηπηθηΐ. 92, 1, ὃ. 5ΟΗΝ, 
ϑργα 6, 2, 25. ΑἸϊὰ δααιῦ Ησυίοῖι. 
(οηΐ. 6. 'ατ!ς. βουιρῦῦ. τη]. ΝΟ]. 2, 
Ῥαγί. 2, Ρ- 259. 

τοῦ ἄρχοντος] δίδηνβ. κατὰ μέσον 
τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς 5.32. ΔΕΌΝ. 

6. στραφέντες---μετεβάλλοντο ] Οοηΐ. 
Δ δη. Τ᾿ οῖ. ας. 38; Ρ. 282 οὖ δῃμποίύ. 
εα. Τυτῖς. νο]. 2, Ρ. “06. Νίαπηι ἐπὶ 
πόδα ἀπιέναι 65. ΟΥ̓́Θ. ΠΟΒΟθ 15. ΟΌν ΘΟ 80 
Τ ΤῸ 6678. 

τόσῳ δὲ] τοσόσδε, αυοά 8516 αἸΟῚ ΟΠ 
Ρούυξ, ΡΓῸ τόσος νε] τόσος δὲ Ἰ]] αὔτη 
ποίαν! δα 'Ἴπο8. ϑίθρ᾽ι. ν. Τόσος. 
Ῥ. 2219 ἀ--Ο, ὕἋπα6 ἱ᾿ποοτίππι ἢ 

αἰγαμ τόσος δὲ δΔῃ τόσος ρῥγροβίθί ἴπ 
Ἰο.918 4τι8|18 πὶς οἱ Ὑαογ 1418 10- 
Ἰάθυῃ δ]]αΐτιβ 1, 37. ὅσῳ ἀληπτότεροι, 
τοσῷδε φανερωτέραν, Ῥαυβδη. 4: 9: 45 
ἐν ὅσῳ δὲ, ἐν τοσῷδε. Οὐπῇ, νᾶτγ. 
Βουρῦ. ΒρΓα 1, 6, 26. 

μανότερον] πρανα ΒΒ νοσαθα] ἢ 
Ριοαποίο ν. ἀἸούα 8α 7768. δίθρἢ. 

συνεῖρον ἀπιόντες] ὥς, τὴν ὁδὸν, 

5θτι τὰ βήματα, 1. 6. Τοοΐο οἱ σοῃίπιιο 
ἸΏ ΠΘΓΘ Ρεγρθθδηΐ. [τὰ επαῦ. 6, 21 : 
καὶ ἀπὸ τούτου συνείρειν, Ὁ] ΟρΡΡο- 
ὨΪαΓ νου θυτη περιάγειν αὐτὰς κύ- 
κλους πολλοὺς καὶ πυκνοὺς ποιούμενον: 
5ΟΗΝ, 

1. τείχη] Υ.. δα 5.2 

[3] 

[4] 
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μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν τις τείχη 
οὕτως ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὰ προσμαχόμενος ἕλοι οὐκ ἐνορᾶν 
μοι. δοκῶ" ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνθρωποι ἐν τῇ πόλει εἰσὶν, 
ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, τοσούτῳ ἂν θᾶττον λιμῷ 
αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. εἰ μή τιν᾽ οὖν ἄλλον τρόπον 
ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορκητέους φημὶ εἶναι τοὺς ἄν- 

ὃ δρας. καὶ ὃ Χρυσάντας εἶπεν, Ὁ δὲ ποταμὸς, ἐφη, οὗτος [5] 

οὐ διὰ μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ πλάτος ἔχων πλεῖον ἢ ἐπὶ 
δύο στάδια: Ναὶ μα Δί, ἔφη. ὁ “Ῥωβρύας, καὶ βάθος Υ 

ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες ὁ Ο ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ 
ὕδατος ὑ ὑπερέχοιεν᾽ ὥστε τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα ἐστὶν 

οἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. καὶ ὁ Κῦρος, Ταῦτα μὲν, ἔφη, ὦ 
Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα κρείττω ἐστὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως" 
διαμετρησαμένους δὲ Χρὴ ὡς τάχιστα τὸ μέρος ἑκάστου 
ἡμῶν ὀρύττειν τάφρον ὡς πλατυτάτην καὶ βαθυτάτην, 

τοὕπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῖν τῶν φυλάκων δέῃ. οὕτω δὴ 
κύκλῳ διαμετρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον τύρ- 
σεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὦρυττεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν 
τοῦ τείχους τάφρον ὑπερμεγέθη καὶ τὴν γὴν ἀνέβαλλον 

11 πρὸς ἑαυτούς. καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ 
ὠκοδόμει, φοίνιξι θεμελιώσας οὐ μεῖον ἢ πλεθριαίοις" Γ[εἰσὶ 

πλέονες} πλείους Ὁ. 
ὃ, ἔφη οὗτος] οὗτος ἔφη Ὁ. 

ὅπως] ση. ὅπως βαβυλὼν ἑάλω ὑπὸ κύρου τηρ. 1). 
τοσοῦτο ἃ. τιν Ἶ τι οὖ ν᾿ 5. ν. α: τινα Ὦ. 
πλείω Β.Η. τῷ Ἰ ροβῦ δος {τον πὶ δγαβὶῦ 1). 9. κῦρος κῦρος εἶπεν 1). 
ἡμῶν] ὑμῶν Α.α. βαθυτάτην τε καὶ πλατυτάτην .. ἐλάχιστον 1). 
ὑμῖν Α.α. το. ἀπολιπὼν καὶ ἀπολιπὼν 1). ὥρυσσον Ἀ.Ε. μι. ΘΟΥΓ. 
ΒΟΥ.τ. ἔνθεν καὶ οτη. ΑΔ... τπηρ. τ. ΤΠ ἔνθεν] ἐνθένδε Α. διιϊήαβ ν. Τύρσις 
οἰΐδῃβ οὕτω δὴ Κῦρος κύκλῳ---ἑαυτούς. ἔνθεν δὲ (ά. ἔνθα καὶ ἔνθα 1). ἑαυ- 
τοὺς] αὐτοὺς [.. τας καὶ μα... 1). 

Ἴ. πλέονες] πλείους μοίι5 ἀπάτη 
πλέονες ΧΕ Πορποπίθιτη νἹ 611 ἀἸοθίιιν 
δα 8, 4, 3. 

8, ὁ ποταμός] Ἰὰπρμταίοιη δὈγ- 
Ἰοηθη πηθ ]αὴ Ροι]αθηΐθιη {γὰΠ10 
Ἡδοτοδοίαϑ τ, 1τ8ο. ΒΟΗΝ. Υ͂. ᾿τὴ8- 
σἸποη ἂρια ἵκονρ Ρουίου Τγαυοὶβ ἴῃ 
ΑΟεογσία, Ῥογϑία οἵα. νο]. 2, Ρ. 407. 

δύο στάδια 1 [1 Ατι] Π 6 ΠῚ τιΠ|τι8 
58 11 ροβιιιῦ ύγαθρο τό, Ρ. 738, 866 
ΟΠ, (11 πἰταιηῆτιθ ὉΥ018 ΡΑΓίθιη 
Τπηροθαὶ ἤπινὶο ᾿τηροβιίιιβ, βίδα ἸΟΥ 1 ΠῚ 
ααϊηαιο ἸοηριἸθὶ. ἀδϑῖσπαΐ Π)1Ὸ0- 
ἀοΒ᾽ 2, 7- 5ΟΗ͂Ν. 

1ο. ὅσον τύρσεσι) [πὲ ]]Πσα διάστη - 
μα ἱκανόν ἐστιν. Ζοηῃδγδβ μέτριόν τι 
τοῦ ποταμοῦ ἀφιστάμενοι. ὅΟΗΝ, 

11. πρῶτον μὲν] Βεοβροπαᾶοί ἀνίστη 
δὲ 8. 12: 

φοίνιξι) αυρρο ἔπθαιθηΐθιιβ ἴῃ 
ΒΑΡ. ]οπῖα. Γ,. ΠΟΥ. 2, 52. ϑἴσαθο 
τύ, - 739. ΗΥΤΟΗ. ἸἈΒΒΕΣ Ὲ ὋΣ 
Ιο; 2) 3, ΤΆ 

μέρα δ δα ν. πλέθρον: Ἐε- 
νοφῶν φησι πλεθριαίους φοίνικας φύ- 
εσθαι ἐν Βαβυλῶνι ἢ ἢ καὶ μείζονας στα- 
δίου, πηχῶν υ΄. θ᾽ ν. κανθήλιος : Ξενο- 
φῶν λέγει ὅτι ἐν Βαβυλῶνι οἱ φοίνικες οὐ 

[6] 
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᾿ κ., ᾿ Ἡ τὸν δ , ὡς Τὴ 
γαρ καὶ μείζονες, ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες" ] καὶ γὰρ 
δὴ πιεζόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦνται, 

15 ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ κανθήλιοι. [ τούτους δ᾽ ὑπετίθει τούτου 
ἕνεκα ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πολιορκήσειν παρασκευαζο- 

μένῳ, ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὁ ποταμὸς εἰς τὴν τάφρον, μὴ 
ἀνέλοι τοὺς πύργους. ] ἀνίστη δὲ καὶ ἄλλους πολλοὺς πύρ- 

πιεζόμενοι αὐξόμενοι 1). φύσις τῶν φοινίκων δένδρων ἃ. τηρ. 12. εἵ- 
νεκα ἐοίκει Α. πολιορκοῦσι ὡς εἰ] ὡσεὶ (ἁ. ΠΟΥ. τηρ΄. Τ΄. 
διαδδνα Ὁ. εἰς] ἐκ ἢ. ἂν ἕλοι Α. δὲ καὶ] δὲ Ὁ. 

μεῖον ἢ πλεθριαῖοι τὸ μέγεθος γίνονται" 
οἱ δὴ πιεζόμενοι ὑπὸ βάρους ἄνω κυρ- 
τοῦνται, ὥσπερ ὄνοι κανθήλιοι. δ 6 ΠῚ 
ΤΆΘορν. Η. Ρ]. 5", 6, οχ δο Ῥ]1η108 12. 
ΤΠ: τὸ 42, ἘΠΕ 10. Ρ. 731. ΡΕἸαΐ. 
Ω. 5. 8, ΡΓΟΌ]. 4. Ω. Ν. 22, Ο61115 
Ν. Α. 4, 6, Τοδηηθ8 ϑαγίβθοσ. Ρο]γ- 
οΓαῦ. "9, Ρ. 220. ΕΝπβδοίαβ πα ρθη- 
ἄδθγα να θίαγ, σαοα ρϑ]πηα δχ ζ'θῃθτθ 
τη ΠΟΟΟἰΥ]Θἀοηστη ἸΙρΠ {Ὑ1Π01 ΠΟῚ 
ΟἸΓΟ]15 ᾿ΠΟΥΘΒΟΘηΒ, 566. 6ΘΧ ΟΘηΪ70 
6 4118}} ογαβϑι μα !ηθ [011 ἰπ ἤπθ ρ6- 
ΙῸη8 Πᾶροῖ. ΟἾΤΟᾺΪ ἸΙΡΉΘῚ (Υ0Π0] 
ΟἿΠῚ ΔΠΏ15 ΟΥ̓ΘΒΟΘη65 ΤΘ] ] 188 ΔΥΌΟΥΕΒ 
αἰδαπριπηί. ΘΟῊΝ. (ὐείογιη οὺ- 
ΤΟΙΈΙΩ ΘΟΓΠ 4] πλέθρον γεαάογοπί 
1,41. 7μρογιη, αιαατα 1Ππ| 510 οο πη, 
μου ἀπορηίοτιιπι φυδαγαρτηΐα ρΘαπη, 
ΡῬΙαΓθ 5. οχαριίανι Δα ἢ. 1. Η αἱοΠ]η- 
Β0η1πι5. Υ. αἸοία δα Ἴ 65. ϑίβρῃ. 

εἰσὶ---πεφυκότες  ϑ6Ε] 51 νουθα ΠΟῚ 
ΤΩ]ητ185 δα] βθῃϊθηθδη απδηη Δα ΟΥᾶ- 
ὈἸΟΠΘῚ Ῥουνοῖθα. ὅθι 8.014 018 
[0] 1π| οὐ]απὶ τηο]θδῖθ πίθου ροβια πη 
ἸηΘΥ ῬΥΘοΘαθηα οὖ θα τθη[18 Τη6ΠῚ- 
γα. 

καὶ γὰρ δὴ] Ηδδος Δ]16 πη ἴῃ ἸΟΟΌΓΩ 
ἸΠΩΤΪσγαΆΒΒ6. ΤῸΝ ΟὈΙζΟ, οἴϑὶ ᾿ηύου- 
ῬΙδΐθβ ΟἸΏΠ65 ἰδοθηῖ. ΝΠ] ΘΠ1Π 
ΡΙϑθοθβϑιῦ, σα]ὰ8 ΠῸης 510 ταῦϊο τϑαᾶ- 
ἀθπάα. (Οὐοπίτα ροβύ ὑγϑαϊθατη τιϑυτῃ 
{τῶ ᾽χη ρα] θα πὶ γαοΐθ Βα] αηρϑίπα' 
οᾶιδβα, ΟΡ ΡΔ]πηθοο Ππουιπῦ ΔαΠΙΙὕδθ, 
ΠΟῚ 8]1ἃ πηδίουιθβ. [ρἸυΥ ροβύ νοῦθὰ 
ἀνέλοι τοὺς πύργους γοοία ΒΘαΌΘΗΓΙΙ 
ΟἸηΠἶα ἰβῖα καὶ γὰρ δὴ---κανθήλιοι. 
5ΟΗΝ, Αἀαιϊῦ Δ ΘΟ Πού] ητι5 σοιη- 
πιο τι Θἰ] ΤΩ ὅπως --- παρασκευαζο- 
μένῳ 5. 11, μΡοϑί φκοδόμει ΡΟΒιτιΠῚ 

11. [ΠΑΡγούιη. Βουιρύιγα πη 864 τιν 
δυϊάαβ Ὁ Ομ ποι άορο ρά]}]0 ἃπίθ 
γπθιηογαΐιιβ, (τη 411 οἸπθηἀγῸ 

ααΐ ΘΧΡ]ΙΟαγ6. σΟηΔηΓ1, ΟΡΘ ἍΤ ΠΏ] 
Ἰυᾶθυθ νἹἀθηΐιγ ἴῃ 50Π|011185 ἀπο τι5 
6Χ Π]ΔΙΡΊΠΘ 111015, 4186 5601881]. 

12. κανθήλιοι] ΑΒΙη1 Ο]1{61181711, 4π0- 
ΓΠῚ ΘΟΙΠΙΡΑΙΘΙΙΟΏΘΠῚ ΠΟΠ 58{15 1η{6]- 
ἸΙρῸ, ΠΘΟ 5610 8Π ΞΡΙΠἃ ἀΟΥΒ8115. ΟΠΘΙῚ 
Ἰπηροβιίο 18 σϑἀαΐ, αὖ βυγραΐ Ροΐ8 
αιδῖη αδογύϑυτη οὐγνοίασ. 5ΟΗΝ, 
(ΟὐΟΙΏΡΑΓΔΙ αοι(διητηοαο ροίαϑβί νου. 
κανθήλια ἀϑι5 46 ξύλοις ἐπικαμπέσι, 
Ὁ Ἠδβυοῆϊο ποίαϊα8Β. [ρ8ὲ δαΐθμ 
ΘΟΠΊρΡΑΙδΙ]Ο 51Π11}}8 δϑύ 118 ατᾶὰ8 πο- 
ἰανὶ δ Απᾶ}. 7. 2, 23; 0ΌὉ] Δ΄ ογῸ 
Ἰισοῦ 1 Ὸ εἰ 7, 20: 

διαφύγοι ὁ ποταμὸς  Βτγοίδεοιια 866] 
νοὶ ἐκχυθείς. ϑοιοοῦ εὖ 111, τὖ 
Ροβῖθα ϑίθρῃϑηο, τηϑτῖο αἸΒΡΙΠοαϊΐ 
ψεγθυτη διαφύγοι 46 ἤυπηϊηθ τράπη- 
ἀδηΐθ ροβιύαιη. ΒΟΉΝ, Νόοη τη]ηπ5 
ΒΙΠρΡΊΠ]ΑΥΙΒ Βου ρίαν διαφάγοι 6 ἤπιν!ο 
ΡΟ ρθηΐθ Π]πα βραὔϊμιπι 404 5.10 
αἸχογαῦ ᾿ηΐον ἢπνιαπη οἱ [οββδιη σὸ- 
Ἰούπηη, δἴϑὶ ΟΠ ΕἸΒΒΙΠ11Π15 δϑῦ 5118 
ΨΘΓΌῚ διαβιβρώσκεσθαι δριια 56}ο]. 
ΑΡΟ]]. ἢ. 1, 995: ἀμφιρρῶγας ΘΧΡΙ- 
οϑΠΘ ΠῚ διαβεβρωμένας ὑ ὑπὸ τῆς θαλάτ- 
της. Νραὰθ θῃϊη 6 τααιιπαδηίο, 
πὸ Βομποίάθειιβ, ἀριαγ. ϑ6α σαστη 
Π6 αοἰοῖο φυϊάθπι εἰς ἔοΥΥῚ ροβϑιῦ δια- 
φάγοι, αἰζοτιιτα το] παπθηπιη δβί οἱ 
αἊἹ μος Δα Θοατι6 βρη! ἤοατα νο- 
Ἰα}ῦ ρουγατηροηίθιῃ Πανπτη. 

ἀνέλοι) Ε]αντ5. 51 Ρουταρίο ἀρρθγθ 
στα Πιηααιηθηΐία βατιιαί, {ΥΓ65 
ΟἸπΠΔὶ ἴθυσα ϑ 5: απηΐ, ΟΠΘΙΘ ΠΕΒΌΡΕΓ 
Ἰπογοϑοθηΐθ δ ει 5. ΒΕΓ ΟὉ10 ὑγα- 
ὈῬιθιι8Β ρατηθὶβ ἔαοία ἔπττοβ ᾿πηρϑαϊώ 
ἀαουηϊητι5 ἀθϑιδηΐ : γα θ6 5 ΘΠΙΤη ᾿δίξθ 
Ροία8 βϑιυσϑιη 86. ΟΠ ν Π]0 ΟΠΘΙ 
γοϑιδίθης, ἧτὰπ αδογϑιη οδβαθηί. 
5ΟΗΝ. 
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γους ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς, ὕπως ὅτι πλεῖστα φυλακτή- 
13 ρια εἴη. οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν" οἱ δ᾽ ἐν τῷ τείχει κατε- 

γέλων τῆς πολιορκίας, ὡς ἔχοντες τἀπιτήδεια πλέον εἴκο- 
σιν ἐτῶν. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατέ- 
νειμε δώδεκα μέρη, ὡς μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον μέρος 

ιφἀφυλάξον. οἱ δ᾽ αὖ Βαβυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ 

ἔτι μᾶλλον τούτων κατεγέλων, ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς Φρύ- 
γες καὶ Λυδοὶ καὶ ᾿Αράβιοι καὶ Καππαδόκαι φυλάξοιεν, 
οὺς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμενεστέρους εἶναι ἢ Πέρ- 
σαις. 

Καὶ αἱ μὲν τάφροι δὴ ὀρωρυγμέναι ἦσαν. ὁ δὲ Κῦρος 
ἐπειδὴ ἑορτὴν ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἡ ἤκουσεν εἶναι, ἐν ἡ πάντες 
Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν νύκτα πίνουσι καὶ κωμάζουσιν, ἐ ἐν 
ταύτῃ, ἐπειδὴ τάχιστα συνεσκότασε, λαβὼν πολλοὺς ἀν- 

16 θρώπους ἀνεστόμωσε τὰς τάφρους πρὺς τὸν ποταμόν. ὡς 
δὲ τοῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει. ἐν τῇ 
νυκτὶ, ἡ δὲ διὰ τῆς πόλεως τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος 

ες 

ἀμβολὰς ῬοΙ]τχ 7, τοο, δα ἴῃ ν., οἰΐαηβ ὁ δὲ Κῦρος πύργους ἐποίει---εἴη. 
ὅτι] ἔτι Α.Α. ργτ. 

πλέον ἢ 1). Ζοπαζδϑ. 
τῶν κατεγέλων οἵη. 1). 

λύκιοι ςΩΡΑ 

εἴκοσι Ὁ ὡ 

εἴ σφας 10. 

(810) }.. 
ἀνεστώμ. 10. 

ἤκουσεν εἶναι] ἢ ἣν ΩΝ 

φυλακτήρια) Ατιδίοίο]68 ῬΟ]Ις, 7, 
10, 8, ἃ ἰυὐγθιι8 αἸδίπραϊ : Τὰ δὲ 
τείχη διειλῆφθαι φυλακτηρίοις καὶ πύρ- 
γοις κατὰ τύπους ἐπικαίρους. ὥδϑηθοα 
46 Βομποῆς!ϊβ 6, 15,6 : Νιοένηη οδὲ ἡ 8 
ἔμ γ 65 (ἴηι. ἩγμγΟῚ ρΓῸ δϑοιγίἑαΐο ρεδίϊοα 
»τγοριφηαομία παῤίξιια8Β οαοϊξαξιγι5 
Ζαθον χιΐα ἴηι, ἴδηι πιογοαί. ῬΟἸΥὈΪα8 
ΡΙΌΡΙΡΙΒ 1 ἴῃ Ἰοοὶβ φυλακεῖα, Β6116] φυ- 
λακτήριον ὨΠΟΠ αν. Δ ἸἀΘηΐαΙ ἸρῚ ΙΓ 
φυλακτήρια ραγία5. ὕπγΓ] τ ῬΓο]θοί 

ἴα]586. 5ΟΗΝ. 
12. κατεγέλων] Οοπῇ. ΗδτΙΟΘΟΙ: 1, 

τοο. σΟΗΝ, Ροϊγϑῃ. 7. 6, 8..ὄἕᾧ Μὰ- 
115 διιΐθιη ἃ06588 τούτων. 

πλέον εἴκοσιν ἐτῶν) Ν', δα 7, 4, τύ. 
κατένειμε δώδεκα μέρη] Οοπῇ. 6 

ἢὰς οοπϑίνπούοπο Ποὶηά. δα Ρ] ρα τὶ 
. 74: ὙΑΙΟΕΡΟ, Δα Ηρφγοάοί! 7, 121, 
«α 'ΓΏΘΟΟΥ. 2, 21, Κπιϑίογ. δα Αὐδίορῃ. 

12. τείχη Ὁ. ργ. 

καππαδόκες Α.Ὁ. ΡΥ. α. 
15. ἐπεὶ 1)., 41 οἴϊατη ὠρωρ. Ργ. οἵ ἦσαν Ἰπ τᾶ8. α. 

τάφρους τὰς οὔσας Δ4. (α. την. 1 

πλέον] 
14. τού- 
λυδοὶ] 

σφῖσιν νεο 
ἑορτὴν] ἑορτῇ ἑαὐτῶν 

εἰό ἃ οἱ α4α. ἐπεὶ ὮὉ. 
τό. τὸ οἵῃ. ἃ.α. 

Γ[ΔΡ1Ὶ τὰ ἐπιτήδεια. 
-" - Ἁ 

ἕκαστον ἕκαστον τὸ 10. 
φρύγιοι Α.(α. ΠΟΥ. 5. ν΄. Υ΄ 

φυλάξειαν Α.Ε. 

Ἐᾳ. γύξδ. 5ΟΗΝ. ΡΜ. άι:, 2, 5. 
14. ἐννοούμενοι, ἢ Ῥαυλυμ ἄϊνοιβο 

Βθηβιι (οοη. 18, 9: Ἐννοῶ ἄρα, εἰ 
λέληθα καὶ ἀρυσῦ ΠΝ ζωγρα- 
φεῖν ἐπιστάμενος. ΗΝ, 

Λυδοὶ] 1 γο}} δηΐθα (1, 1, 4; 5» 8; 
2.1.1.) πἰξῖᾶς. δ: ΕΣ ΣΝ 10, οίς,) 
ΠΙΠΠ 1ΔΠῚ ΘΟΙΠΠΊΘΙΠΟΓΑΙΙ. Λυκίαν ΡΓῸ 
Λυδίαν ἸΠαίθτα 8, 6,7. ΖΕΌΝ. 

14. ἑορτὴν] Ἑεβίο ἀἴ8 οαρίδπῃ ΠΥ Θ τη 
γοίθυε οὕϊατη Ηθυοάοίιβ 1, 101. ἔδθδβ- 
{ππ| {1586 τὰ Σάκαια ὁοχ ΑἰὮΘηξΡΟ 14, 
Ρ- ύ89 (ύ, εοπήθοῖῦ ἴο. Ν᾽ ουβαβ ἔχου- 
οἷ. Αοδάρῃ. 4. ΖΕΌΝ. 

τὰς τάφρους) ϑιιηΐ [Ὀ5880 ν]ἹΟΪη δ 
ἤπανϊο, Ρουοββο 5010 τηθαϊο δαἀτηϊέρη- 
ἴ68. Δ ΙΔ θυν). ΘΟΗΝ. Ρο]]ὰχ 2, 
102 : ̓ Αναστομῶσαι τὰς τάφρους φη- 
σὶν «Πρόδοτος, Οὐ115 ΘΥΤΟΥΘΠῚ ποίαν! 
ΟΠ ννοΙσ ἢ, [μοχ. 

[γ] 



δὶ τΡλ ὁ Ὁ Ὁ οὐδὲ 949 

3 7] 5 7 « Ἁ Ν ΄“΄ σ΄. -“ » ζ΄ ῷ 

17 ἀνθρώποις ἐγίγνετο. ὡς δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύ-| ] 
νετῸ, παρηγγύησεν ὁ ἰΑῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ πεζῶν 
καὶ ἱππέων εἰς δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρεῖναι πρὸς 
αὐτὸν, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ οὐρὰν τούτων ἔπε- 

ι8 σθαι ἧπερ πρόσθεν τεταγμένους. οἱ μὲν δὴ παρῆσαν" ὁ δὲ 
καταβιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ 
πεζοὺς καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σκέψασθαι εἰ πορεύσιμον εἴη 

19 τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πορεύσι- 
μον εἴη, ἐνταῦθα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν 
πεζῶν καὶ ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 

᾿Ανδρες, ἔφη, φίλοι, ὁ μὲν ποταμὸς ἡμῖν παρακεχώρηκε [9] 
τῆς εἰς τὴν πόλιν ὁδοῦ" ἡμεῖς δὲ θαρροῦντες εἰσίωμεν 
μηδὲν φοβούμενοι εἴσω, ἐννοούμενοι ὅτι οὗτοι ἐφ᾽ οὗς νῦν 
πορευσόμεθα ἐκεῖνοί εἰσιν οὖς ἡμεῖς καὶ συμμάχους πρὸς 
ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρηγορότας ἅπαντας καὶ νήφοντας 

᾿ ’ » - σι 3 

οἱ καὶ ἐξωπλισμένους καὶ συντεταγμένους ἐνικῶμεν" νῦν ὃ 
5»... » Ἧ δι Σ τ Ἀ Ν Ρ ΦτοῸ , Ν 

ἐπ᾿ αὐτοὺς ἱμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καθεύδουσι, πολλοὶ 
.] ω 7 ’ ϑ ᾿ᾳ “ Υ Ἁ 

δ᾽ αὐτῶν μεθύυουσι, πάντες δ᾽ ἀσυντακτοί εἰσιν ὅταν δὲ 
Ν 3) εν Ὁ γ΄ Ὑ{ Ν ἊΣ “- Ἂ - 

καὶ αἴσθωνται ἡμᾶς ἐνδον ὄντας, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν 
΄- ΒΩ Ὗ σι “ ΄’ ων 

22 ἀχρεῖοι ἔσονται ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. εἰ δέ τις τοῦτο ἐν- 
“- ἃ ὡς ,ὔ Χ 5 χω 9 , 3 - 

νοεῖται, ὃ δὴ λέγεται φοβερον εἰναι τοῖς εἰς πολιν εἰσιοῦσι, 
ΓῚ ΝΣ οὐ 4 » " 7 ΕΣ ᾿ς νῳ “ιν 

μὴ ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβᾶντες βάλλωσιν ἐνθεν καὶ ἐνθεν, τοῦτο 

20 

ἀνθρώποις πορεύσιμος Ὁ. ἐγένετο α. 17. ἐπορσύνετο] ἐπορεύετο 
Α.Ὁ. ρτ. παρεγγύησεν α. χιλιάρχαις ἃ.α. καὶ ἱππέων] καὶ 
ἵππων Α. ἱππέων χιλιοστὴν Α. πρόσθε τ8. τοὺς ΒΒ: 56: 
καὶ πεζοὺς] πεζοὺς α.Μ. καὶ ἱππέας] ἱ ἱπέας 10)., αὐ τηοχΧ ἱπέων. ἐκέ- 
λευεν 10. τὸ ἔδαφο-ς---πορεύσιμον εἴη οἵη. Α.6. τηρ. τ. 10. τάδε 10. 
20. μηδὲν] δὴ μηδὲν α. μηδὲν φοβούμενοι οτη. ἢ). εἴσω ἐννοούμενοι Οτη. 
Α. α. τηΡ-. Υ΄. νῦν πορευσόμεθα] συμπορευσόμεθα Οἱ ΘΟΕ ΕΣ Ὑλ ΕΣ ἑαυ- 
τοὺς 10. ὡπλισμένους 1). 21. ἴωμεν Α.Ε. αὐτῶν καθεύδουσιν 
καθεύδουσιν αὐτῶν ἃ.Μ. δὲ καὶ] δὲ Ὁ. πὴ πολὺ ἂν Α.α. 22. Τίς 
τι 8.Ὁ. Ῥγ. ἐννοεῖτε 1). ΟΓΆΒΟ αἱ ΒΈΡΘΙ ε. βάλωσιν Α.ἃ. τούτῳ 10. 

τό. τὸ ὕδωρ] Ααιιδπι Ρ6Ὶ ἴοββαβ ἴῃ 
Ἰδσιηδτη Ἰηρσθηΐθ ἃ ΝΊΓΟΟΙΙ γΕρΊη8 
ἴαοίατη ἀδυῖναῖῦ Ζϑαηῖιθ, ρῥγθθθαηΐα 
Ηετγοαοΐο 1, 185», οὖ τοι. Εἰ Χοηο- 
ῬὨΟΠΟΙ5. ἀτιΐθη παυγαύοηθ Πιιπηθη ἴῃ 
ἀπα8 ραγίθβ αἰνιβαιη οχ δηϊγασίτι [ο8- 
ΒΔΙΊΙΠ, ἴῃ απὰ5 ἀδαποίτιπη ογαΐ, 1ηἢΡἃ 
ὉΓΌ 6 ΠῚ ΔΙ νθιιτη βιιπαιτη ΤῈ ΡΘΕ 1556 νἹΘΥῚ 
Δηϊσηδ ἀν οσος ὟΝ δἰβεῖαβ. ΘΟῊΗ Ν, Οοηΐ. 
Ῥογῖ, 7..6..5. ΗΤΟΗ. 

20. θαρροῦντες---μηδὲν φοβούμενοι] 
μηδὲν φοβούμενοι, 181 ϑίθρῃδπο 8ι18- 
Ρβεΐα, πΠοη {ποτὰ αιιᾶπὶ εἴσω ἐννοού- 

μενοι. 

51. πολλοὶ δ᾽ αὐτῶν) ““ ΤΑΡΥΪ νοΐθγθβ 
πολλοὶ δ᾽ ἂν μεθύουσι. " Μαυχτεΐαβ, 

ΟἿ τοροϊαση αὐτῶν αἸΒΡ]ΙΟΙ 1556. νἱ- 
ἀδίισ; εὖ τηϑῦϊο ηὐϊάθρῃ. ΟΗΝ. 
ΑἸααϊα Πἷο τπταΐτιπι ρτοα!ϊξ ἰγαπϑρο- 
Βιπππ ῬΓΠ5 αὐτῶν ἴῃ ὦ. ὥπιρτα 5, 2, 
2: Πολλοὺς μὲν αὐτῶν εὑρήσομεν ἔτι 
κλάοντας---, πολλοὺς δ᾽ ἔτι----, πάντας 
δὲ κιτιλ. ΕΔ 11,1, οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ 
δὲ, πιὖ ΠΟ αἰζθυιτη ρούϊ5 αὐτῶν, 4αΆΤΩ 
απο Εὐ, οτα! τ  ΡΥ1ι15, αΌ 6586 ΤηΔ]15. 



ὁδ0 ΧΟΝΟΡΕΘΝΤΙΒ ΝΘ ἸΟΥ̓ΒῚ 

΄ ΄- “Ν ἈΝ » ΄- 7, πον δ 9. 

μάλιστα θαρρεῖτε: ἣν γὰρ ἀναβῶσί τινες ἐπὶ τὰς οἰκίας, 
ΕΣ 7) Ν “ “7 Ἁ Ν ͵ 

ἔχομεν σύμμαχον θεὸν φαιστον. εὔφλεκτα δὲ τὰ πρό- 
“ ΐ " εν ε 7 7 ΄ 

θυρα αὐτῶν, φοίνικος μὲν αἱ θύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ 
οοδὲυ ὑπεκκαύματι κεχριμέναι. ἡμεῖς δ᾽ αὖ πολλὴν μὲν δᾷδα 

ἔχομεν, ἣ ταχὺ πολὺ πῦρ τέξεται, πολλὴν δὲ πίτταν καὶ 

στυππεῖον, ἃ ταχὺ παρακαλεῖ πολλὴν φλόγα: ὥστε ̓ ἀνάγ- 
κην εἶναι ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ 

24. κατακεκαῦσθαι. ἀλλ᾽ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὅπλα ἡγήσομαι 
Ἁ » Χ ᾿ς ΄- ΄- ε ΄ » » 5 7] ἐν 

δὲ ἐγὼ σὺν τοῖς θεοῖς. ὑμεῖς δ᾽, ἐφη,. ὦ Γαδάτα καὶ 
ἐᾷ 7 Ν ε “ 2) Ψ' “ 5 » Χ 

Γωβρύα, δείκνυτε τὰς ὁδοὺς ἴστε γὰρ' ὅταν δ᾽ ἐντὸς 
7 Χ 7 ,, 5 ον ᾿ , Ἂς 

“5 γενώμεθα, τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. Καὶ 
ἈΝ Ὑ ε » ᾿" ον Ἂ 5ῸΧ Ἃ Β 

μὴν, ἐφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυ- 
Ἀ 57 ς -“- μῚ 

μαστὸν εἰ καὶ ἀκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου εἴεν" 
ς 5 ᾿ ΄- Ἁ Ε , -“ ΄σ ἴω 7 

ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ ἡ πόλις πᾶσα τῇδε τῇ νυκτί. φυ- 

ἀναβῶσιν ἐπὶ τὰς οἰκίας τινες 0. σύμμαχον Ὁ). πρό- 
θυρα] ἃοα. ἃ ΟΟΙῪ., 4ἰ ΘΥΆΒιΙ8 ν] θέ ΒΌΡΟΙ υ, οὖ ΘΓΔΒΠῚ ΔΙ] Ια ροβί ρ, 
αιοα ῬΥ. πη, (π- φοίνικας 1). κεχριμέναι Ε.. κεχρισμέναι Α.}ὴ α. 
23. μὲν οἵη. Ὁ. στυπεῖον χυ. πολλὴν παρακαλεῖ ἀνάγκη Δ.. 
ἢ τάχει Α. 25. εἰ καὶ] εἶναι Α.(., 564 ρᾳποί!β Ποίδη8 Γ΄. ἄκλειστοι] 
γὰρ 8Ὧ4α. Α.6. εὐ Μ., «αὶ τηρ. γρ. εἰ καὶ ἄκλειστοι. εἶεν οἵη. Α.Ὁ. Μ., 866 
᾿ια θοῇ τηρ΄. ἴπ γρ. τηοᾶο τηϑπηογδίδ. 
δοκῶ γὰρ ΔΑ. 
Μ. τῃρ. πᾶσα ἡ πόλις Ὁ.Μ. τηρ΄. 

9.5. ἀσφάλτῳ] ϑσαθοΟ τό, Ρ. 7290: 
Διὰ τὴν τῆς ὕλης σπάνιν ἐκ φοινικίνων 
ξύλων αἱ οἰκοδομαὶ συντελοῦνται καὶ 
δοκοῖς καὶ στύλοις. περὶ δὲ τοὺς στύ- 
λους στρέφοντες ἐκ τῆς καλάμης σχοι- 
νία περιτιθέασιν, εἶτ᾽ ἐπαλείφοντες 
χρώμασι καταγράφουσι, τὰς δὲ θύρας 
ἀσφάλτῳ εἴο. ΗΠ ΤΟΗ. Ηας δυΐοιη 
Μύμογιβ τοογθηάππη οοηἠδοῖλ ηποά 
Πλοῖζοβ δα ΠΥ ΟΡ. 704 Χοπορθοη- 
ἴθ 4φιοαιθ ἀ6 ἰᾶοὰ ᾿Ασφαλτίτιδι 1ο- 
αασίαπη [αἰ α]αίατ. 

ὑπεκκαύματι) Ν΄. 46 Πος νος. Ποτη- 
βίου. δα [χιοᾶη. 1)18]. ΜάᾶΡ. 11, 2: 
γ01..1., 5: 317. 

κεχριμέναι ἡ ΑἸΙεπᾶΒ ἃὉ ΑΕΒ 
[οΥπηὰ8Β σ᾽ Παρθηΐθβ νϑΥῸ] οὖ βϑαθβί. 
χρῖμα ποῖαν! Ργοῖ. δὰ ΑΠδ}. Ρ. Χ]Ϊ. 
[ἀθηη νἹτπτὴ 1π ΟΥ̓ Ἰτι8 7.1, 2. Υ. 
Οοδοί. Καγ. [μϑεΐ. ἢ. 127. 

92). παρακαλεῖ) Βαϊαγατη. 
φεύγειν τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν) ΑπδὍ. 

5;2,24: Εφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ 
οἰκιῶν. ἼΊΒΡΗ. 

25. ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ---νυκτί) 
Ιοροπάτιπι Ραΐο: Οὐδὲν ἂν εἴη Θ. εἰ 

ὡς ἐν κώμῳ᾽ δοκεῖ γὰρ ἃ.Μ. 
ὡς ἐν κώμῳ δοκεῖ γὰρ] ὡς ἐν κώμῳ᾽ 
κωμοδοκεῖ γὰρ κωμωδοκεῖ γὰρ 

τῇδε τῇ] τῇδε Α.Ὁ. εὐ Μ., οοττ. τηρ΄. 

καὶ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου 
εἶεν, ὡς ἐν κώμῳ᾽ ἐν κώμῳ γὰρ δοκεῖ ἡ 
πόλις πᾶσα εἶναι τῇδε τῇ νυκτί. Οοη- 
ψΊ]Ν} Πυ]τ18 πη ηἴ10 οϑὲ [)8η16]15 ο. 5 
ΜΌΒΕΤΌΟΞ. Θὕὰμπ πϑαὰθ γὰρ 5 
Ροβιθασιιβ ἔα 1556. νἹαθαῖανῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠ, 
αὐ ΠΙΡΤΟΥΙΠ (ἰδίου ΟΥ ΠῚ ΒΟΓΙρΡΌΓα 
οοπῆβιιβ ραίανιε Η ιηβίθσῃ. δα [μι- 
ΟἾ8.1..1}; Μονγί. 25» 1, ΨΟ]. 1, Ρ. 432, 
ΠΘη16 ὡς ἐν κώμῳ δρύππι 51:0 46 118 4] 
8.15, πίνειν καὶ κωμάζειν αἸοῦ ογδηΐ, 
ΘρῸ Ο]1πὴ (6] ΘΠ πιπΠῈ ΘΟΠ]ΘΟΙ γὰρ, 51Π|}- 
ἸἸτ6Υ ἢ]αΐπι πη ράι}1}0Ὸ ἀηΐθ ροβῦ ἄκλειστοι 
πη Α.α. 5'δβδα ψιασμη π6 πος αυϊάοπι 
βίοι ΠῚ τϑοθρίο εχ βαά. νϑίξ. εἶναι 
Ροβύ πᾶσα. ατιοα ΠΟΥΤΘΟΙΟΥΒ 51 Π|116 
οϑῦ δααιϊζαιηθηΐο ΠΟῚ ΠΉΪΠτι5. ἸΠ [6 |1015 
αδπι 4] καὶ γὰρ ἄκλειστοι, αποά οβὲ 
1Ιη ̓ Ιβάθτη οαἀ. ρΡῖῸ εἶναι ἄκλειστοι νοὶ] 
εἰ καὶ ἄκλειστοι Ροϑιυιῦ, εἶεν δα ΐΘ ΠῚ 
4] Παροηΐ, οπηϊίαηΐ ὡς ἐν, οἵ νἱ- 
ΟἸΒΒῚ ΠῚ εἶεν, 4 ὡς ἐν, ΠΟῚ ἱπηρτῸ- 
Ὀ4Ὁ1118. ϑίθρμδηὶ οοπ]θοίαγα κωμάζει 
γὰρ ἡ πόλις, 46]6 015. ἡτιὸ0 1116 βογναθαΐ 
ὡς εν κώμω. 



Τ ΒΕ ΘΓ 9251 

“σι ͵7 Ν σ΄. ΄“-“ ΕῚ ,ὔ Ε ὔ ᾿ ὗς" 

λακῃῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλων ἐντευξζόμεθα: ἔστι γὰρ ἀεὶ 

τεταγμένη. Οὐκ ἂν μέλλειν δέοι, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀλλ᾽ 
ἰέναι, ἵνα ἀπαρασκεύους ὡς μάλιστα λάβωμεν τοὺς 
ἄνδρας. 

“6 Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐρρήθη, ἐπορεύοντο' τῶν δὲ ἀπαντώντων [το] 
ἕ Ἁ Ά Υ͂ , [ “5 ’ ", ΄ 

οἱ μὲν ἀπέθνησκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἐφευγον πάλιν εἰσω, οἱ 
, «Ἕ ͵ ΄ . » ν Ὄ ’ ή 5 ΄σ ς 

δ᾽ ἐβόων" οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συνεβοων αὑτοῖς, ὡς 
7 , ΄ τ; Ψ 

κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί: καὶ ἰόντες ἡ ἐδύναντο τάχιστα 
ΧΡ ΝἷὟ “-“ 7 ϑὺυ. τ Ν « Ν ΧΝ “- ἵ 

27 ἐπὶ τοῖς βασιλείοις ἐγένοντο. καὶ οἱ μεν συν τῷ Τ᾿ωβρύᾳ 
, ῳ ώ ες “ ἈΝ 7ὔ 

καὶ Γαδάτᾳ τεταγμένοι κεκλειμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας 
κ᾿ ΡῈ ε ᾿ς σδ ς Χ 7, 7, 5 7 

τοῦ βασιλείου: οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχθέντες ἐπεισπί- 
3 “ ͵ Ν “- Ν Ν » Ἂ ς 

πτουσιν αὐτοῖς πίνουσι πρὸς φῶς πολὺ, καὶ εὐθὺς ὡς 
7 » “᾿ Ἁ λΝ Ν Υ 3. τ 

“8 πολεμίοις ἐχρῶντο. ὡς δὲ κραυγὴ καὶ κτύπος ἐγίγνετο, 
’ [4 57 ἴω 4 ᾿ ΄“ 

αἰσθόμενοι οἱ ἐνδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασι- 
7 7 ’ ΕΝ Ν ω :] 7] ἊΨ, 3 ’ 

λέως σκέψασθαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐκθεουσὶ τινες ἀνοί- 
Ν Ψ, - ϑν ἃ Ν ,ὔ ε 5 Ν 

29 ἕαντες τὰς πύλας. οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς [11] 
, ᾿ 7 Ν - μά 7 

πύλας χαλῶώσας, εἰσπίπτουσι καὶ τοῖς πάλιν φευγουσιν 
᾿ς “ Ῥ) 3 “-“ » ᾿ς 

εἴσω ἐφεπομενοι καὶ παίοντες ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βα- 
,ὔ Ὑὕ ἰ 7 ΦῸΝ Ν Ὁ Ἄ ὰ 5; 

σιλέα' καὶ ἡδὴ ἐστηκόοτα αὐτὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν 

ἔστη α΄. ΠΟΙΤ. 5.0.Ὑ. αἰεὶ Α.α. ἂν μέλλειν] ἀμελεῖν Α.α.Μ. ἂν ἀμελεῖν [). 
μέλλειν Μυτεῖαβ. μάλιστα) μάλιστα ἂν Δ.ἃ. 26. εἴσω] ὀπίσω 1). 
τὸν οτη. 1). ὄντες αὐτοὶ Α.(α. ΘΠΟΥΤ. 5. Υ. καὶ αὐτοὶ ὄντες Ὦ. τάχιστα 66. 
ΕΠ ΟΠΘΙΒῚΒ ἃ. 1615. [101] ὡς τάχιστα. 
ΠΥ], Π1Β1 αυοα σ᾽ ἀηρτιβύθ ᾿Ἰηβου]ῦ 8118 τη. 1)., οὐ ΖοῃδΓδΒ. 
πολέμιοι ἐχρῶντο Α. πολέμιοι ἐχρῶντο αὐτοῖς 1). 

20. οἱ δ᾽ ---χαλώσας οτη. Α.(. τηρ', Τ. κελεύσαντος 1). 
» , 4 ἃ εῚ Ἐ, τ εἰσπίπτουσι] εἰς ἃς εἰσπίπτουσι Α.Ὁ. 

εϑένευ; σπασάμενον 1). 

οὐκ ἂν μέλλειν δέοι] 114 ὥρα ἂν εἴη 
τ τύιτὺ Ἐν τ απηοί. 60. 4, 4...5. 
5ΟΗΝ, ἘἈροίθ δπΐθιη Μαυτγεοίιβ μέλ- 
ἐν 48 ΠΟ αβὰ 8. - 76. 

ἡ] ὡς ρΡοβὺ ἣ 5ΙΠῊ]}106 Ὁ ἸΠαύαπη 
ἐς Ἧ, ΠΗ ΘΙ: ψ Ἧι δυνατὸν ὡς 
κάλλιστα, ὁοηία}} δα 68. δΙΘΡΒ. ἿΣ 
Ταχὺ Ρ. ἸΟΟΙ Β, 001 ἀ6 ἔουπηα]ὰ ἡ τά- 
χιστα. ὡς --- τάχιστα ΖΟΠΔΙ88. 

27. κεκλειμένας] δπΠΟ ὉΠ8ΠῚ [01]- 
ΤΊ 1 ̓ἴα ΡΥΟὈδΩΐ σγδιητηδί1ο] δα δίθρῃ. 
ΤΊ65. οἰζαῦ!, αὖ Π6 ΓΘΟΘΠΠΟΥΊθι5. 4α]- 
ἄδηα ᾿θιάθιῃ τηθιηογαίβ, πθάπιη Αἴ1- 
Οἷ8 Το παπθηάα 811. ΝΠ] μη νΕ]Ὸ ἴῃ 
ἸΙ|Όγ15 Ουὐτορ. νϑϑίριπ) [ΟΠ Θ ροι ἢ; 
66 (1 αἸΧῚ δα Απεῦ. 2, 3, 7. 

29. βασιλέα] ΒεἸδαζάγθιη, 4] οἵ 
ΝΑΒθοηδάϊιβ ἃ Βοῖόβο, [αν ποίτιβ 80 

2. κεκλειμένας] κεκλεισμένας 
πύλας] θύρας 10. 

28. κελεύσαντος] καὶ 
γαδάτην 10. 

ἐφαπόμενοι (ἃ... αὖ νΙἀδίατ, ΡΥ., Βοὰ 

Ηεγοαοῖο νοσδίτι. Ψ,. 688]. 15, 14. 
ΤΠ Το σο τᾶ; ἀπο τ ΒΘ ἘΠ 8 εν Ὁ: 50. 
Ψ6 1.28» 12. 13.14.5. πθνπν μαϑϑίπιι 
ΑἼπὸ δυίοηι ΝΙ. 3466. {ν᾿ δηηό,κα: 
ΟἾγ. ρ»98 Βαθυ]οπιοιιΠὴ ΤΡ ΟΊ τὴ ΘΚ 6 }- 
ΒΌΤΩ οχαΐ, δία δα Μεᾶοβ εὖ Ῥβίβϑαϑ 
νἹούογβ ἰγδηβίαύιη. Οὐηξ. ΒΘΓΟΒ. 80. 
ΨΦοβθρῃ. Ο. Αρίοη. 1, 20, ἔπιβθ0. ΡΊΘΡ. 
9,.40. ΗΌΤΟΗ. - ἘΠ Ο Βτοπῖν ἢ.» 4Ὁ- 
5ΌΗΝ. Τιβδοῆϑαμη ΑὈγάρθηὶ δρὰὰ 
Επι860. Ργεθρ. 1. ς., Ζιϊ Ροϑβίγθῃμηδιη 
ΒΑΡ ]οπΙοσ πη ΤΘρΘ ΠῚ γἱΐοθ ἀοπδίτι πη 
{γα !ῦ, ἃ Χοπορμοπίθ οὐ 1)8η16]6, αὶ 
ἰπποϊααύπμη Πδραπῖ, ποίαν! θὔϊδΠη 
ΔΝ εββεϑὶησ. δά ΘΙπιβοηὶ ΟἸτοη. Ρ. 66.. 

ἐσπασμένον) ᾿ἰτϊοῦππη ρο]ααϊατη [6- 
πϑηΐθη. (ὑοπίτα γθοῖθ ἀἸοιταν σπασά- 
μενος ἀποκτείνει γ6] ἀπέκτεινε. [ἢ 



ὉΤ, ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΤΙΚ ΝΒ ΟΥΗΙ 

» ᾿" « 7ὕ Ν ΄“- Ἁ ς ον ΓΑ Ν 

ἀκινάκην εὑρίσκουσι. καὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ 
7 Ν ΕῚ σι " ἣν ΄ Ἀν 5 “ Χ . τ 

Γωβρύᾳ πολλοὶ ἐχειροῦντο᾽ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέθνη- 
« οἱ ΄ ἐ « Χ ἢ ῇ, ἕ « ΄ Ν 

σκον, ὃ μεν “προβαλόμενος τι, ὁ δὲ φεύγων, ὁ δὲ γε καὶ 
91 ἀμυνόμενος ὅτῳ ἐδύνατο. ὁ δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς τῶν 

ἱππέων τάξεις κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὺς μὲν ἔξω 
λαμβάνοιεν κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν 

ΧΝ Ν 3 7 “ , , 7 

τοὺς συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν" εἰ δὲ τις ἔξω 
7 “ Ψ δ 

ληφθείη, ὁτι θανατωσοιτο. 
᾿ Ν .,Ἶ ΄“- 0 » "ἡ ἤ 

Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας 
- 3 ᾿ “ , ο 

ἤκον" καὶ θεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι τετιμωρη- 
, 53 οΝ 77 : ΄ 

μένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ Κύρου κατε- 
᾿, ἴω , " 7 ἢ [σ 2 ΄ 

φίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δακρύοντες μα χαρᾷ 
423 καὶ εὐφραινόμενοι. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ἤσθοντο οἱ [12 

τὰς ἀκρας ἔχοντες ἑαλωκυϊάν τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βα- 
44 σιλέα τεθνηκότα, παραδιδόασι καὶ τὰς ἄκρας. ὁ δὲ Κῦρος 

τὰς μὲν ἄκρας εὐθὺς παρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ 
φρουροὺς εἰς ταύτας ἀνέπεμπε, τοὺς δὲ τεθνηκότας θάπτειν 
ἐφῆκε τοῖς προσήκουσι: τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέ- 

» , ΄, Ν ἐν Γ Ἁ Ν 

λευσεν ἀποφέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους" ὅπου δὲ 
7 “ » ὦν ε ΄, “ΝΕ 

ληφθείη ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντες οἱ ἐνδον 
» - - Ἁ ΄ ΄- “- Ἁ 

ἀποθανοῖντο. οἱ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ Κῦρος ταῦτα μὲν 
» Ν ͵ ὰ » Ο Γ 

εἰς τὰς ἀκρας κατέθετο, ὡς εἴη ἕτοιμα, εἴ τί ποτε δέοι 

32 

30. γαδάτῃ Α.Ὁ. γωβρύαν Δ. πολλοὶ οτη. ἢ). προβαλλόμενος 9: 
τις Αια. ΡΥ. καὶ οχῃ. Μ. δύναιτο Ὦ. 31. διέπεμπε τάξεις ἱππέων κατὰ 1). 
ληφθήσοιτο 1). 32. ἦσαν εἴησαν 1). καὶ χεῖρας] χεῖρας 1). 4. θάπτειν 
οπμ. }). ἐφῆκε] ἀν ἼΣ ἐφυ. ἃ. ἀνεφῆκε Μ. ἐκέλευεν ).α. ληφθεῖεν ..Μ. 
λειφθεῖεν Α.(ἁ. ληφθήσοιτο 1). προηγύρευον 1). ἀποθάνοιντο 1). 

ΑΔ}. 7, 4. τό, ἐκπ᾿ ηδῶσιν ἐσπασμένοι 
τὰ ξί φη. ὄΌΡτΓα 4,1, 3 : ᾿Ανατεταμένος 
οὗτος τὴν μάχαιραν (5 Ὀ] δύσι σ᾽] δα! τη 

{6 Π6η8) ὗ ὑπήκουσέ τέ μου εὐθύς. ΒΟΉΝ, 

, Ε] ’ δ 8 » “ 

συρίων οὐ λέγει. ὁ δὲ ᾿Ιωσηπος ἐν τῷ 
δεκάτῳ λόγῳ τῆς ᾿Αρχαιολογίας. τὸν 
Βαλτάσαρ τοῦτον εἶναι ἱστορεῖ, ᾧ καὶ 
ἡ χεὶρ ἐφάνη ἐκ τοῦ τείχους προϊοῦσα 

31. τοὺς] τοῖς ᾿οΙ5](11|5. ἸῺ ΤΠΔΓΡῚΠΘ 
Ἔχ διμρἰατὶβ 580], αὐ 6δῦ 4, 2. 32 οἵ ΑἸ]. 

42. θεοὺς μὲν πρῶτον] (ὑοηΐ. ὃ, 5, 8. 
δακρύοντες ἅμα χαρᾷ] Η. ὅἃτ. 7,1, 

42: Κοινόν τι ἄρα χαρᾷ καὶ λύπῃ δά- 
κρυά ἐστιν. ὅ1ο δαΐθπῃ 1)}10 (Ἴγ. ΟΥ. 
2, ΝΟ]. 1, Ρ. 78: Ἐπὶ τοσοῦτον ἅμα 
σπουδῇ ἐπαιξάτην. Αγποα 6, τ, 6 αἷοἸ- 
[ὰγ : Τοιαῦτα ἔπαιζον σπουδῇ πρὸς ἀλ- 
λήλους, Ὁ] Θχβρϑοίθβ ἅμα σπουδῇ. 

τὸν ἀνόσιον βασιλέα] ὋὉ μὲν οὖν Ἐ Ἐε- 
νοφῶν τὰ περὶ τοῦ Κύρου ἱστορῶν τὸ 
ὄνομα τοῦ ἁλόντος βασιλέως τῶν ᾽Ασ- 

καὶ γράφουσα τὰ ἤδη προγραφέντα 
γράμματα, ὧν τὴν δήλωσιν ὙΡΟΟΜΡΟΥ 
ὁ Δανιήλ. Ζοπᾶγαβ Ρ. τόρ 

328. τὰς ἄκρας] Ῥ]Ό 68 ἀκροπδλεϊς Ϊῃ 
ατῦθ Βαῦν]οπθ δ [1556 ἁἰπιπθ. Πποη 
οοηβίαϊ : 864. ροίαϊε ἀκρόπολις Παθα- 
1586 Ρ᾽ γα οαβίθ ἃ 5αι ἐρύματα. ΒΟῊΝ, 
ΚΘΓῸ ΘΟ ΏΟΥ 5886. ὈΓΡΘ ΠῚ οαρίδτη αα] ἴπῃ 
ΘΧίγο πᾶ 6}118 ραγίθ θββθηΐῦ παργαΐ Ηε- 
τοὐοῖ. τ, ΤΟΙ; ΑΕΙΒυσί: ΕΌΠῚ ἢ 
ΖΕΌΝ. 

44. ληφθεῖεν] Οοπί .5. 41. 50 ΗΝ, 
1)6 Ρ]ΌΓΑΙΪ ν. δα 5, 4, ὃ. 



35 χρῆσθαι. 

ΤΌ ΟΡ γι 9050 

μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώτου τῆς πόλεως οὔσης ἀκρο- 
θίνια τοῖς θεοῖς καὶ τεμένη ἐκέλευσεν ἐξελεῖν" ἐκ τούτου 
δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ κοινῶνας 
ἐνόμιζε τῶν καταπεπραγμένων᾽ καὶ οὕτω διένειμεν ὥσπερ 
ἐδέδοκτο τὰ κράτιστα τοῖς ἀρίστοις. εἰ δέ τις οἴοιτο μεῖον 

7, ΄ ω 

26 ἔχειν, διδάσκειν προσιόντας ἐκέλευε. προεῖπε δὲ Βαβυλω- 

3: 

νίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν 

καὶ θεραπεύειν τούτους οἷς ἕκαστοι αὐτῶν ἐδόθησαν᾽ Πέρ- 
σας δὲ τοὺς κοινῶνας καὶ τῶν συμμάχων ὅσοι μένειν 
ἡροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς δεσπότας ὧν ἔλαβον προηγόρευε 

» Ν Χ σ᾿» ΕῚ 7 “ ἈΝ Ἕ 

ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, πρῶτον μεν τοὺς [13] 

διαλέγεσθαι. 
Ἔκ δὲ τούτου ἐπιθυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευάσασθαι [14] 

35. δοριαλώτου Α.1). ργ. α. ργ., υὐ ν]αθίαγ, δορυαλώτου Δ110)0 ΟΟΥΤ. 
ἀκροθήνια ῬΥ., αἵ ν]ἀοίαι, 1), 
καὶ οἰκίας] οἰκίας 1). 
ἐνομίζετο Α.(α. σου. 5.ν.7.Ψ 
οὕσπερ---καταπ. 
σκειν Ὁ. 46. τούτοις }). 

καὶ οὕτω] οὕτω δὲ Ὁ. 

ἐκέλευσεν] σε ἴῃ τ88. (.,, 41] ὈΓ. [ογίαββθ σαν. 
οἷσπερ Ὁ). 
δυάδα ν. Κοινῶνας ΟἸζδΠ8 ἀκροθίνια --- ἐξελεῖν οἵ 

κοινωνοὺς Α.(α. ΘΟΥΤ. πηρ΄. Υ. 

προσιόντα (πρὸς ἰ ἰόντα Ργ.) διδά- 
αὐτῶν ἕκαστοι :. πέρσας δὲ τοὺς 

κοινῶνας] ὡς πέρσας δὲ καὶ τοὺς κοινωνοὺς Α. οἱ αι] ὡς Ρυποί5 ποδί Υ.. ν Δα ΓΘ "ἢ 
Ροϑί κοι 8. Ρ. 1. (.Μ. πέρσας δὲ τοὺς κοινωνοῦντας 1). Μ. σΟΥΥ. 

47. ἐπεθύμει ἃ. 8. ν.γ. νῶνας. ἑαυτῷ Ὁ. ἔλαβεν Ὁ. 

45. ἐδέδοκτο] 2, 2, 17: 3.1 
86. κοινῶνας] ϑιρτᾶ 5. 35; κοινωνοὺς 

τῶν καταπεπραγμένων γορανὶῦ Θοβαθιη 
ῬεΥθαΒ : ἴηἴπἃ 8,1, τό, 25, 26, 40. κοι- 
νῶνας γΕ6] παινωμοὺς ν6] κοινωνοῦντας 
Ἰΐθγιιπη νοσϑῦ : 8110] οἱ περὶ αὐτὸν, οἱ 
περὶ τὸν βασιλέα. ΞΟῊΝ, Ρο]]υχ 8, 
124: Οἱ κοινῶνες Ξενοφῶντος ἴδιον. 

καὶ τῶν συμμάχων) Ἐπίατη ἢϊ5, αἱ 
Ῥουβῖβ, 4108 κοινῶνας αἸοΙΌ ΧΘΠΟΡΒΟΗ, 
οἰκίας καὶ ἀρχεῖα Ογτιι8 Βαρυ]οηΘ 46- 
ἀογαῖ. [0)6 500115 ΘΥΌτη οϑὺ 8, 4, 28: 
“ ὮΝ σε ᾿Ὶ σ΄ 2 ΄ ᾽ Ε] 
Οσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐβούλοντο παρ᾽ αὖ- 

τῷ, τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε. 
Αἀαϊαν Μραοβ εὖ Ηγγοδηϊοβ τπᾶχὶ- 
ΤΊΔΙῺ Ῥᾶγΐθτη ἔπ]ββθ. Αὐπαο ἀθ Βδθγ- 
ἸΟηα ἰθυγα 561 Π10 οϑί. Ογαχανὶ 1681 
ΒΑΡυ]οηΘ οιδηΐ ἐξηρημένος οἶκος καὶ 
ἀρχεῖα, αὖ εϑ 8, 5,17. Οπὶ τηιδο γα 
μη: ΟΥὐτὰ βαίγαραϑ ἴῃ ῬΓΟΥΙΠοΙδβ ΟΔΡ. 
6, ἐφόροις 56ιι Ἰερσαί!β ἴῃ ΡΓΟΥΊΠΟΙΔΒ 
τη] 06 615 οχύγα ΟΥ̓ αἸΠΘ ΠῚ 511}}}Π{61 χώ- 
ρας νέμεσθαι καὶ οἴκους ἸῺ ῬτονΪΏΟ18 
ἀβδίσμδί; αυοα αἰτιτηαὰθ ΠΙΌΆΠΕᾺΒ Ε. 8: 
αἸοἱ οἱ οἴκους καὶ ὑπηκόους κατὰ πάσας τὰς 

καταστραφείσας χώρας. ῬϑδςΓΔΡΑΥ ΙΓ 
ἸΠΊΡΘΙΊΟ Β.Ὀ]1οἸῦ 605, ὁπόσοι ἂν γῆν καὶ 
ἀρχεῖα λάβωσι ἴῃ ΡτΟν ΠΟΙ15 6, το, 605- 

Βορναὶ κοι- 
ἤδη οπι. 1). 

416 Δ]ατη βαίγαρθο σΟ]θγ ᾿Ὀθΐ ; 408 
᾿θυαπὶ 5. 12. 1 6]ΠρΡΌῚΘ. ΠΟῸΒ ψΟ]11586 
νἹΔΘΥῚ ροβϑιῦ Χϑηορῃοη, ὉΡῚ1 αἱΐ δὰ 
βαῖγαρδϑ : Οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσθαι ὑμᾶς διδά- 
σκετε. [ΌΪϊ δηϊπὶ οΟαΙς68 αυ]άαπι ἀ ἀρ- 
χεῖα. Νογθχῃ ἴἴὰ δϊαπη ὑφ᾽ ὑμᾶς 6588 
ἀοθοτγοί. ϑαρεγοβί πὖ ἀἸΒΡΙΟἸΔΙητι5 4188 
αἸεαπίιιγ ἀρχεῖα. ϑαργα 1, 2, 3. Βαηΐ 
τά τε βασίλεια καὶ τὰ ἀκα ἀρχεῖα. 
ΟῚ τθβ τϑρὶθο οἵ ραϊδίϊα Ῥγοσθιαιη 
56 ΟἰΠοΟΙΟΤ Τα ῥ᾽ ΔΕ ΠΟΥτιτη βιρὩἸΠοΑΥ] 
νἀδηΐαγ. Εἰ 7, 5» 85: εϑί ἐν Πέρσαις 
ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, 
οὗ ὃ,1, 5: τόδε τὸ ἀρχεῖον τορίδατη ΟΥ̓] 
ΒΑΡΎ ]ΟπΕ νοσδῖ, οἵ 5. 6, θύρας, Ῥάι]]ο 
ΨΕΙΌῸ ροβύ τὰς τῶν ἀρχόντων θύρας α]- 
οἷ ῥτὸ ἀρχεῖα. ΑἸ101Ὶ “ἀπ αν! ροΐεϑί 
αὐϊὰ 510 ἀρχεῖον ἀριιὰ ΧΟΠΟΡΠΟΠίδιη, 
γο] Ὁ] Η]Ἰβυ. ΟΥ. 5. 4. 58, 00] ν. δπποί. 
Ιη Οὐυτορ. Ἰοοὶβ Ἀρροβιτβ νἹ ἀθῖαν νο- 
σα Ὀαϊτα ἴδιο ἐθθ85. οἵ ρα]αία ρτοοθ- 
ΤῸ ΠΊ, παρ᾽ βίγαΐα τη οἱ οἰποϊοσιη ρμᾶ- 
ἸαϊΠποστιπὶ βιρηϊἤοανο. 5ΟΌΗΝ. 

διαλέγεσθαι] Ν. αὐ ΑἸδΌ. 2, 6, 25: 
Τῶν συνόντων ὡς καταγελῶν διελέγετο. 

37. ἐκ δὲ τούτου] Ἡϊπο τϑοιίτιβ 1η]- 
{Ππππὴ ΠΌΥῚ Οοΐανι ταὶ ἄτιοὶ νἹἀθίαγ, 

Αἃ 



904 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞΚ ΙΝΡῚΤῚ ΟΥ̓ΗῚ 

Ν ει « ΄“ «ς ΄ ἵ 32 » “ “σι 

καὶ αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν αὐτῷ τοῦτο 
εὗ ΄- σι 7 7 - “ σ΄ ΩΝ ΕῚ 

σὺν τῇ τῶν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, ὡς ὅτι ἥκιστα ἂν ἐπι- 
{ ποῖ ΚΝ, Ὄ 53 

φθοόνως σπάνιὸς τε καὶ σεμνὸς φανείη. ὧδε οὖν ἐμηχα- 
΄“ ΄- “ ω «ς ᾿ς Ἀ Ψ ζ ΄ 

νᾶτο τοῦτο. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὅπου ἐδόκει ἐπιτήδειον 
ο 77 Ἄ, , 

εἰναι προσεδέχετο τὸν βουλόμενον λέγειν τι καὶ ἀποκρι- 
’ 7, «ε 3... « Μ΄ 

δ νάμενος ἀπέπεμπεν. οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ὡς ἔγνωσαν ὅτι προσ- 
7 - ἘΤΥ Χ εκ ΄ 

δέχοιτο, ἧκον ἀμήχανοι τὸ πλῆθος" καὶ ὠθουμένων περὶ 
΄“ “ 7 Χ Ν Ψ 3 « Ν 

39τοῦ προσελθεῖν μηχανὴ τε πολλὴ καὶ μάχη ἦν. οἱ δὲ 
ε ,ὔ  ς 5 Ψ [2 , 

ὑπηρέται ὡς ἐδύναντο διακρίναντες προσίεσαν. ὁπότε δέ 
᾿ “ 77 ΄ Ἂς » ᾿ 

τις καὶ τῶν φίλων διωσάμενος τὸν ὄχλον προφανείη, προ- 
7 « ΄ Ἁ ἴω ᾿ὰ ΧΝ 

τείνων ὁ Κῦρος τὴν χεῖρα προσήγετο αὐτοὺς καὶ οὕτως 
ἊΝ Σ Π 4 ΄ Ν », Ἁ ὃ , θ ς Χ δὴ 

ἔλεγε; ΠΙεριμένετε, ἕως τὸν ὄχλον διωσομεθα. οἱ μεν δὴ 
ῥα ’ὔ «  Ψ Ἂς 7 5 4 

φίλοι περιέμενον, ὁ δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέρρει, 
΄΄ "7 ς » “ Ν 

ἕωσπερ ἐφθασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν τοῖς φίλοις αὐτὸν 
᾽’ὔ Ν ,» - Τὰ - ἴω ᾽ὔ σ 

40 σχολάσαι καὶ συγγενέσθαι. οὕτω δὴ ὁ Κῦρος λέγει, ὥρα, 

ἔφη, ὠ ἄνδρες, διαλυθῆναι" αὔριον δὲ πρῷ ἔλθετε" καὶ γὰρ 
ἐγὼ βούλομαι ὑμῖν τι διαλεχθῆναι. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 

φίλοι ἄσμενοι ᾧχοντο ἀποθέοντες, δίκην δεδωκότες ὑπὸ 
Ψ'. ΄- 7 ͵ Ἁ ν » ς 

πάντων τῶν ἀναγκαίων. καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. 

ἂν ἐπιφθόνως) ἀνεπιφθόνως Δ.α. 
πολλὴ μηχανὴ ἦν 1}. 
κρίνοντες 1). 
ἄνδρες φίλοι 1) παραμένετε Δ.α. 
τα δὲ καθ᾽ ἡσυχίαν συγγενησόμεθα οτα. Α.(. τηρ. Γ΄ 

πλείω καὶ πλείω Α.(. γγ. 
σχολάσαι αὐτὸν 1). 

διαλυθῆναι] ΓΔὈΥ1 νῦν μὲν διαλυθῆναι. 
ὑπὸ] ἀπὸ 1).α. 5.ν 

παρέμενον Α.1).ἃ 
Ἀλή ἑσπέρα τε Δ.α, 
Α.(ἃ. οοττ. ἄρ᾽ Ὁ. 
ταῦατ] δὲ ταῦτα 1). 

ἈΡῚ Ὀ61115 Πη1015. Ρᾶοὶβ αὐῖθβ ΘΧ ρ]] Δ - 
ἴατ. ΒΟῊΝ, Κι 5170}. ΕἸ. τ5, 3, ἐν 
τῷ η΄ τῆς Κ. π. ΡοΟηϊΐ 7, 5. 82, οὐ γὰρ--- 
στερηθῆναι. ϑ'οα ΟΠΠΠ65 Ἠ1ὰ5 αἰνίβῖο- 
Ὧ68. ἴῃ ΠΙΡῚῸΒ σΥΑΠΊΠΊΔΙ]ΟΟΥΤΙΠ 6856, 
ΠΟ ΒΟΙΙΡίΟΤΙΙ ΠῚ 11Π1π|5. εοΐαί]8, αἸούμ τη 
Ἀτϑοῖ, δα Ἡ, 6τ. Ὁ. χὶϊῖ, δα Απϑῦ. Ρ. 1. 
᾿ἀπρωὶς Ἄν ὰ αὐτῷ] ὑσηϊ, 4: 2, 

δα. Ὅν»... τι ΤΙΝ, 
48. ἀμήχανοι 6Χ Τὴ, εν {χη Β[1}1888 

5 1665 1η νοΟ, ἀμηχάνητοι, ἀντὶ τοῦ 

πολλοὶ, Ξενοφῶν, σοΥΓΙσΟηἀπβ6 6 Ὠϊης 
νἹἀθθαΐαῦ Καβίοτο. ΘΟΗΝ, [1άριῃ 
[ογίαββθ οχ ἢ. ]. διωσόμεθα. 

30. σχολάσαι] ΔΥΌ οὐ ἀδίϊνο 
ΟΠ) ΠΟΙ ΘΧΘΙηρ]ὰ τηυ]ΐα ΘΧ ΠΙθοῖ 168. 
δίθρη. ἘῈ5 αύθιη βθατιθη8 καὶ συγ- 

38. προσεδέχοιτο Α. 
προσίεσαν ϑῖοΡὨΔΠιΙΒ. 

ἀποκρινόμενος Α.Ε. μηχανὴ---ἦν] 
20. ἠδύναντο Α.ἃ. ια- 

προσήεσαν Α.1).α. ἔλεγε] ἔλεγεν 
ὡς---διωσώμεθα 1). Ῥοϑβί αυοᾶ ἔπει- 

περιέμενον δ θρμᾶι8, 
ἕωσπερῚ ὥ ὥστ᾽ Ὁ. ἑσπέ- 

40. οὕτως Α. ὥρα] ἄρα 
Τα Ὀυ] πρωί. 

τῶν οἴη. Δ. 

γενέσθαι ἈΡΡΟΠΩΪΧ ΠΟῊ ΠΗΪΠιΒ 1ητ1{}}}5 
απ ὑπακούειν 8, 1, 18. 

40. ἄρα δας Ἰε]είο καιρὸς 
Οομεδίιβ Μπριηοβ. νο]. 5, Ρ . 884 ἀ ἄρα 
ἴῃ ὥρα τηπῖδί, χυοά ΟἿΠῚ “καιρὸς 60η- 
[πϑὰι Η. ατ. 7, 2, 14. ἾΑρα ααΐοπι 
οὐιπὶ ὅρα ν6] ὥρα ΒιιρΓὰ 5» 4. 33, ἃρυὰ 
Ελι56}0. Η]ΘΓΟΟΪ. Ρ. 45. 50 ἀαϊδί. ὅ'δα 
ἀο]οηατη ογαΐ οἰϊατη νῦν μὲν, απο 
ἘΠὰᾺ ΟΠ καιρὸς ᾿πύπ]ϊῦ σοΥγθοΐου, 
Ροβίαιδιη ὥρα ἴῃ ἄρα οδβοῖ ἀδργαᾶνα- 
ὑπ 1η. 

ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων] ΑΔΑΡ 115 
ΡΓΟΒΙΡΙΠ : οομΐ. 5. 538. δάοιῃ Ἰοσα- 
[10 1, 6, 45, ἃ σοτγροίοσα 1Ἰ]αΐα ΛηΔΡ. 
4. 4,14, ἈΡῚ τη] ]ογ65. ΠΡΥῚ τθοΐθ ἀτα- 
σθαλίας, ἀ6 αι Αἰχὶ ρΡγεῖ. Ρ. χὶν, 



ΓΑ ΎΤΕ ὍΛΔΕΟΥ. δῦ 

ἐν δ᾽ « ΄ ς Ν Κρ - » Ν ὅοέονν ω ίον ό 
41 ῃ ὃ ὑστεραίᾳ ὁ μεν Κῦρος παρὴν εἰς τὸ αὑτὸ χωρίον, [τ6] 

» ΄ Ν ΧΝ σ΄ ΄- ᾿ς Α 

ἀνθρώπων δὲ πολὺ πλεῖον πλῆθος περιειστήκει βουλομε- 
ἕῳ ᾿ ἷ, “ὉΟῬ. ξ 7 σι 

νῶν προσιέναι, καὶ πολὺ πρότερον ἢ οἱ φίλοι παρησαν. 
ὁ οὖν Κῦρος περιστησάμενος τῶν ξυστοφόρων Περσῶν 
κύκλον μέγαν εἶπε μηδένα παριέναι ἢ τοὺς φίλους τε καὶ 

4Σ ἄρχοντας τῶν Περσῶν τε καὶ τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ 
“ Ὁ 3 Ἑ “- » “- ,“ 

συνῆλθον οὗτοι, ἔλεξεν ὁ Κῦρος αὐτοῖς τοιάδε. Ανδρες [17] 
φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμ- 
ψασθαι τὸ μὴ οὐχὶ μέχρι τοῦδε πάντα ὅσα ηὐχόμεθα κατα- 
πεπραχέναι" εἰ Μέντοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα πράττειν 
ὥστε μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν μήτε 
μετὰ τῶν φίλων εὐφρανθῆναι, ἐ ἐγὼ μὲν χαίρειν ταύτην τὴν 

43 εὐδαιμονίαν κελεύω. ἐνενοήσατε γὰρ, ἐφη, καὶ χθὲς δήπου 

ὅτι ἔωθεν ἀρξάμενοι ἀκούειν τῶν προσιόντων οὐκ ἐλήξα- 
μεν πρόσθεν ἑ ἑσπέρας" καὶ νῦν ὁρᾶτε τούτους ἄλλους πλεί- 
ονας τῶν χθὲς παρόντας ὡς πράγματα ἡμῖν παρέξοντας. 

44 εἰ οὖν τις τούτοις ὑφέξει ἑ ἑαυτὸν, λογίζομαι μικρὸν μέν. τι 
ὑμῖν μέρος ἐμοῦ μετεσόμενον, μικρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν" 
ἐμαυτοῦ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι μετέσται. 

45έτι ὃ, ἔφη, καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πρᾶγμα. ἐγὼ γὰρ δὴή- 
που ὑμῖν μὲν ὥσπερ εἰκὸς διάκειμαι: τούτων δὲ τῶν περι- 
εστηκότων ἢ τινα ἢ οὐδένα οἶδα, καὶ οὗτοι πάντες παρε- 
σκευασμένοι εἰσὶν ὡς ἣν νικῶσιν ὑμᾶς ὠθοῦντες, πρότεροι 

41. περιεστήκει Α.α. βουλόμενον Ὁ. μέγα Ὁ. παριέναι] ἄλλον 
ααά. Ὁ. ξυμμάχων α. 42. οὗτοι αὐτοὶ Α.α. τοιαῦτα . Ἴ 
χοι α. τοῖς δὲ θεοῖς οὐδὲν ἃ μερὶ τον μ-. Ῥυϊβείδῃ. 18, 230. 
δ γόμεδα Α.} .α. ἀμφ᾽] ὑφ᾽ ἃ. σοΥτ. 5. ν. γ᾿. αὐτὸν 
νοήσατε Α. ἔφη οἵη. Ὁ. ἐχθὲς δήπουθεν 1). 
λους Δ.α. ἐχθὲς 1. παρόντας 1).1. παρόντων ΔΑ.}).α. 
τὸν] αὐτοῖς Α.(Ε. ργ. μικρὸν] μείζω Α.6. ρει. ἐμοῦ οτη. 10. 
τι Ὁ. ἐμοὶ οηγ. Α.Ε. 8. ν. Υ΄. ἐμ᾽ αὐτοῦ 10. ργ. 
45. οἶδα] γιγνώσκω 10. πάντες] οὕτω (ἃ. 1).6. τηρ.Γ. 
πρότερον Δ.ἃα 

Ἔἀχχουεῖ καὶ ἀλ- 
44. ἑαυ- 

δέ τι] μέν 
μού χιὼν ΟΣ ΒΥ 

εἰ νικήσωσιν 1). 

ἀναγκαίων) ἀναγκαῖα 5πΐ οαρὶάο 
ΟἸΌῚ οἵ ρμοίιι8, οὖ 81 αι] ρῥγϑύθσθα Πᾶ- 
{πτὰ ΠαπΊδηδ Παρτίαί. Οὐηΐ. ΑΌΓΘΒΟΝ. 
ΤΒαογά. Ρ. 301. οἱ ᾿ηἴτὰ 5.52. 5ΟΗΝ, 

44. μικρὸν μὲν) ΤΑ ΤΟΥ ΠΩ ΠΙΘΙΙΟΤΊΙΠῚ 
βουρύανα μείζω [ογίαθθθ εχ μεῖον 46- 
Ῥγαναία, τὖῷὸ ΒΞ 06 ῬΘΟΟΔΙῚ βο]θί ἴπ Ἰ1- 
Ὀγ15. 

45. ἤ τινα ἢ οὐδένα οἶδα] ἘοΥπΠηι]άτη 
Ἡεγοαοίο ξϑυη}]]αύ θη εὐ Πα πὸ ερτο- 

σ16 Π]αϑίσανι Ν᾽ ΔΙ Κοηαν, δα Ἡδγοῦοί. 
4, 140, οὖ ἴὴ ἢος Χρη. Ἰοθοὸ (ὑδπίεσ. 
Νον. 1μεεἴ. 7, 6. 5ΟῊΝ. ΑἸϊα ν. δὰ 
ΤῊ65. δίθρῃ. ν. Τίς. 

παρεσκευασμένοι εἰσὶν ὡς διαττραξό- 
μενοι] ΝΟῊ τηΪητι8 ἔγθητθη5 δρια Χο- 
ΠΟΡΠΟΗίΘΠΊ 6556 παρασκευάζεσθαι 5Ξ6- 
απδηία ὡς ατιᾶπ σὕτω παρασκευάζεσθαι 
οδβίθπαιιηΐ Ἔχθιη}]α ἀριια {τιν ζίτιμη. 

Αἃ 2 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΙΝΘΤ. ΟΥ̓́ΗῚ 

ἃ βούλονται ὑ ὑμῶν παρ᾽ ἐμοῦ διαπραξόμενοι. ἐγὼ δὲ ἠξίουν 
τοὺς τοιούτους, εἴ τίς τι ἐμοῦ δέοιτο, θεραπεύειν ὑ ὑμᾶς τοὺς 

46 ἐμοὺς “Φίλους δεομένους προσαγωγῆς. ἴσως ἂν οὖν εἴποι 
τίρνοτν δῆτα οὐχ οὕτως ἐξ ἀρχῆς παρεσκευασάμην, ἀλλὰ 
παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ ἐμαυτόν. ὅτι τὰ τοῦ πολέμου τοι- 
αῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα 
μήτε τῷ εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τῷ πράττειν. ἃ ἂν καιρὸς ῃ. 
τοὺς δὲ σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιζον ὧν δεῖ 

47 πραχθῆναι παριέναι. νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὁ φιλοπονώτατος 
πόλεμος ἀναπέπαυται, δοκεῖ μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ ἀναπαύ- 
σεώς τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν. ὡς οὖν ἐμοῦ ἀποροῦντος ὃ τι 
ἂν τύχοιμι ποιῶν ὥστε καλῶς ἔχειν τά τε ἡμέτερα καὶ τὰ 
τῶν ἄλλων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπιμέλεσθαι, συμβουλευέτω, ὅ τι 
τις ὁρᾷ συμφορώτατον. 

Κῦρος μὲν οὕτως εἰπεν᾽ ἀνίσταται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ ᾿Αὐάδᾳ 
βαζὸς ὁ Ο συγγενής ποτε φήσας εἶναι καὶ εἶπεν, Ἦ καλῶς, 
ἔφη, ἐποίησας, ῶ Κῦρε, ἄρξας τοῦ λόγου. ἐγὼ γὰρ ἔτι 
νέου μὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπεθύμουν φίλος γε- 
νέσθαι, ὁρῶν δέ σε οὐδὲν δεόμενον ἐμοῦ κατώκνουν σοι 

40 προσιέναι. ἐπεὶ δ᾽ ἔτυχές ποτε καὶ ἐμοῦ δεηθεὶς προθύμως 
ἐξαγγεῖλαι πρὸς Μήδους τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, 
εἰ ταῦτα προθύμως σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι 
ἐσοίμην καὶ ἐξέσοιτό μοι διαλέγεσθαί σοι ὁπόσον χρόνον 

48 [18 

΄ . ἂν Ν Ἀν. ΄, “ » - 
δοβουλοίμην. κἀκεῖνα μὲν δὴ ἐπράχθη ὠστε σε επαινεῖν. 

διαπραξάμενοι Δ.α. τοὺς] τούτους τοὺς ΘῈ τι οτῃ. Α.}. 46. 
κατεσκευασάμην 1). ἐμαυτὸν ἐν τῷ μέσῳ :» γιγνώσκω τοιαῦτα εἶναι Ὦ).. 
τῷ] τὸ Α.α. τὸ] τῷ 1. α. 47. ἐπεὶ οὖν οτη. 10). συμβουλεύω 
(Ὁ ΟὟ. ὅ τι τις] τις ὅτι Ὦ. [ΛΌΥῚ ἐπιμελεῖσθαι. 48. μὲν] μὲν οὖν Ὁ. 
τοῦ] τοῦδε τοῦ Η.᾿". 40. κυαξάρους 1). τοῦ κυαξάρους Ε. πρόθυμος Α.α. 
σοι θν τ. . χρόνον] ἂν χρόνον Α.Ε. 50. [ΌΤ] καὶ ἐκεῖνα. σε ΟΠ. 
ἌΞΕΙ Σ  . 

“ὖ: τί δῆτα) Οὐπῇ. 5... 38. 
τοιαῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ὡς μὴ ὗστε- 

ρίζειν δέον] [δ᾽ βίῃ. Ρ. 28, 5 : Τὰ δὲ 
πράγματα ὁρῶ εἰς τοῦτο προήκοντα ὥστε 
σκέψασθαι δέον σοηΐογύ Η ΘγΕ]Θ  ΠΙτι8. 

“7. Ὁ ἐμνὰ μὰς ἀναπέπαυται) ΡΙαΐ. 
Τα ὰ]}}. 6. 5: Πολλῶν αὖθις ἀνακινούν- 
των τὸν ὙΜΉΝ πόλεμον ἔφη Μά- 
ριος αὐτὸν οὐ πεπαῦσθαι, ἀλλ᾽ ἀναπε- 
παῦσθαι. 

48: ποτε) 1.4, 215: 4.1, 22. 
40. εἰ---ς] Ν.. δα 2, 2,2 

ὁπόσον] ἂν Ὠϊο ΠΟῚ τ] Πτ15 ΥἹ]ΟΒ ΠῚ 
αυδπι 5, 5.» 13 8. 2. 32 8, 2, 85. 15. "αἱ 
ΑἼΔ0. 2, 4, 26; 3, 2. 38. Νίβο ΙηΔ0915 
ἀοξθπαϊυαγ Ἰοοο 8, 5» 15: Τιθέναι τὸ μέ- 
ρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν ὠφελείᾳ 
ἂν εἴη, αιδτη ϑορἈ. Ἂ" ΤΆΘΉ. 687: Τὸ 
φάρμακον σώζειν ἐμὲ ἕως ἂν ἀρτίχρι- 
στον ἀρμῤσσημα που. (ὐὐηΐ. δηηοΐῖ, δὰ 
Η. ὅτ. 2; 2.. 48, ΟΟϊατηδηξ, 4. ἡ 
δί νΆΓ. Β0Γ. ΒΌΡΓα ὅ, 2. 21; 7. Ὁ 

5ο. κἀκεῖνα μὲν δὴ) δ᾽΄᾽ο Η. ὅτ. 5, 4, 
12, οὗ ΌΌὉΪ μέντοι, 10. 3,191. 
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μετὰ τοῦτο Ὑρκάνιοι “μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν. ἐγένοντο καὶ 
μάλα πεινῶσι συμμάχων᾽' ὥστε μόνον οὐκ. ἐν ταῖς ἀγκά- 
λαις περιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. “μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ 
ἑάλω τὸ πολέμιον στρατόπεδον, οὐκ, οἶμαι, σχολή σοι ἦν 

51 ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν" καὶ ἐγώ σοι συνεγίγνωσκον. ἐκ δὲ τού- 
του Γωβρύας ἡ ἡμῖν φίλος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαιρον᾽ καὶ αὖ- 
θις Γαδάτας" καὶ ἤδη ἔργον σου ἦν μεταλαβεῖν. ἐπεί γε 
μέντοι καὶ Σάκαι καὶ Καδούσιοι σύμμαχοι ἐγεγένηντο, θερα- 
πεύειν εἰκότως ἔδει τούτους" καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐθεράπευον. 

5γὼς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν ἔνθεν ὡρμήθημεν, ὁρῶν σε ἀμφ᾽ ἵπ- 

πους ἔχοντα, ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανὰς, ἡ ἡγούμην, ἐπεὶ 
ἀπὸ τούτων σχολάσαις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ ἐμέ ὲ ἕξειν σχολήν. 

ὡς γε μέντοι ἦλθεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθρώπους 
ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσθαι, ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέγιστα εἴη: 
εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν εἰδέναι ὅτι πολ- 

53 λὴ ἔσοιτο ἀφθονία τῆς ἐμῆς καὶ σῆς συνουσίας. καὶ νῦν δὴ 
νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην μάχην καὶ Σάρδεις καὶ Κροῖ- 
σον ὑποχείριον ἔχομεν καὶ Βαβυλῶνα ἡρήκαμεν καὶ πάντα 
κατεστράμμεθα, καὶ μὰ τὸν Μιίόθρην ἐ ἐγώ τοι ἐχθὲς, εἰ μὴ 
πολλοῖς διεπύκτευσα, οὐκ ἂν ἐδυνάμην σοι προσελθεῖν. 

δὲ Ροϑί μετὰ ΟΠ. Α. σα. ΡΥ. ἡμῖν φίλοι 1). εὐ τηρ. ση. ἐπανάληψις τῶν πε- 
πραγμένων. μονονοὺ κἂν ταῖς α. ἀγχάλαις Α.(α. ἀνάγκαις 1). περι- 
φέρομεν ἈΑ.Ε. ργ. σχολή σοι ἦν ἱ. σχολήν σοι εἶναι Α. σα. σχολὴ ποιεῖν Ὁ. 
καὶ οτη. 1). 51. αὖθις πάλιν 1). ἤδ 0] δὴ Α.(α. καὶ σάκαι] σᾶκαί τε 0. 
ἔδει τούτους εἰκότως [). 52. ὡρμήθην μὲν Α.(«. ΠΟΥΓ. 5. ν΄. Γ΄ σε] σε δ᾽ 
Α.α. ἡγούμην] καὶ ἡγούμην Α. οἱ καὶ ΡαποΙΙ5 ποίδηϑ (α. τούτων τού- 
του Α. ὥς γε] ὥστε Α.(Ο. εἰδέναι] εἶναι Α.Ὁ. ἐμῆς] ἐμὲ Α. σῆς] 
ΓἈΌ τ] δῆς σῆς. 58. σάρδις Ὦ. πάντας Ὁ). χθὲς Ὁ 

Ὑρκάνιοι) 4.2.1. ἑάλω] 4,2, 28. Μίθρας ὁ ἥλιος παρὰ Πέρσαις. ΡΙὰα- 
51. μεταλαβεῖν οδ΄ Ρ7Ὸ μετέχειν 8. 

54. ὅ0ὍΗΝ, [6 ἀοὔτγα οἱ αδααδίδ 4, 
δ: 55. 8:.18.-- 96 'δοῖβ. 10. ΕΞ 

52. “ἀγγελία τὸ] ΑΠδΔὉ. 2. 5» 22: Ὁ 

ἐμὸς ἔρως τὸ τοῖς “Ἑλλησιν ἐμὲ πιστὸν 
γενέσθαι. ΝΥ. δα θ Πα 6.2. ὁ. 

τῆς ἐμῆς καὶ σῆς δυπομο ἐς} ᾿λαρΙοχ 
ΑΥΕΙΟσαΪτι8 ΠΟη τη]Δ ΟἿ᾽ [εγθη τι απδτη 8] 
αἸςα5 τοῦ ἐμὲ καὶ τοῦ σὲ συνεῖναι. 510 
6, 4.6: ᾿Επομνύω σοὶ τὴν ἐμὴν καὶ σὴν 
φιλίαν, 1). τηα]6 καὶ τὴν σήν. ὨΕἸΪΘνῚ 
78πὶ ἴῃ 6. ἃ. 1850. 

58. νενικήκαμεν---ἔχομεν] 7.1 οὖ 2. 
Μίθρην] Τα 5οΙοτα Ῥϑυβϑο νοοαθδηΐ. 

ϑίσαθο 14, Ρ. 732: Τιμῶσι Πέρσαι καὶ 
ἥλιον, ὃν καλοῦσι Μίθρην. ἩΘΒγο  πι5: 

(ἀγοτι5 [)6 ἰβϑ146 οἵ Οϑβιγ. Ρ. ούρ ὰ, 
Ροβίαιιδτη αἸχογαῦ Ζογοαβίγεμη τη θα π|ΠῈ 
1ηἴοῦ Οτοπγαϑάθηη οὐ ΑΥΙΤΠΔΠΠΠΠΊ, 5. 
ἀδουηοηθῖα Ὀοηι οὖ τηϑ] πὶ, ἴθοιββο 
Μίθρην, δα αι ΡΓΟΡίθγθα Μίθρην Ῥετ- 

8515. ΟἿΟΙ τὸν μεσίτην. [)ατῖαθ. ἀραᾶ 
ΡΙαΐανομ απ ΑἸοχ. ο. 320 : Εἰπέ μοι σε- 
βόμενος Μίθρου τε φῶς μέγα καὶ δεξιὰν 
βασίλειον. παι Αγΐαχούχοβ Ρ]α- 
[ΓΟ] ο. 4: Νὴ τὸν Μίθραν {ιιταΐ, οἔ 
Ογστῖιβ τ] ΠΟΥ Χοπορποηίς Οὔσοη. 4, 
24. ΞΟῊΝ. Οὐδὲ θδάβθιη δϑῦ [οὐπηὰ 
Μίθρην, ἀα6 αἴὰ μ]ιγα ν. ἴῃ 65. 
ϑίθρῃ., ἀρὰ ]1ὸ8 Μίθρας. 

διεπύκτευσα] Πογαῖ. ὅϑουτη. 2, , 28 : 
[μιοίαπάπιῃ ἴῃ {πγθἃ. 



ὁδδ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒΙΝΑΠΈΟΥΒΙ 

3 7, 7, 5 " ἷΝ Ἃ ς Ὁ Ψ 

ἐπεί γε μέντοι ἐδεξιώσω με καὶ παρὰ σοὶ ἐκέλευσας μένειν, 
27 , 53 4 Ἁ ΄“- 3, Β 

ἤδη περίβλεπτος ἦν, ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος καὶ ἄποτος διη- 
7 “- 3 Ε Ν Υ] “ . 7 ,΄, 

54 μέερευον. νυν ουν εἰ μὲν εἐσται 7) ΟἸΤῸΩς Οἱ πλειστου ἄξιοι 

Ὧ9 

ο6 ἡμῖν ἐθέλοιεν. 

7 ΄ 

57 κοίημεν πλεονεκτεῖν ; 

γεγενημένοι πλεῖστόν σου μέρος μεθέξομεν" εἰ δὲ μὴ, πά- 
λιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν ἀπιέναι πάντας 
ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων. 

᾿Επὶ τούτῳ ἐγέλασε μὲν ὁ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί: 
Χρυσάντας δ᾽ ἀνέστη ὁ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλὰ 
τὸ μὲν πρύσθεν, ὥ Ἀὔρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ σαυτὸν 
παρεῖχες, δι ἃ τε αὐτὸς εἶπας καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς, σοι μά- 
λιστα ἢν θεραπευτέον. ἡμεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν αὐτῶν 
ἕνεκα παρῆμεν" τὸ δὲ πλῆθος ἔδει ἀνακτᾶσθαι ἐκ παντὸς 
τρύπου, ὅπως ὅτι ἥδιστα συμπονεῖν καὶ συγκινδυνεύειν 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τοῦτο μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλους ἀνακτᾶσθαι δύνασαι οὺς καιρὸς εἴη, ἤδη καὶ οἰκίας 
σε τυχεῖν ἄξιον" ἢ τί ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος 
ἄμοιρος εἴης ἑστίας, οὗ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρώ- 
ποις οὔτε ἥδιον οὔτε οἰκειότερόν ἐστιν οὐδέν : 5 ἔτειτα δ᾽, 
ἔφη, οὐκ ἂν οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύνεσθαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῷμεν 
ἔξω καρτεροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίαις εἴημεν καὶ σοῦ δο- 

ἐπεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, 
συνηγόρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. ἐκ τούτου δὴ εἰσ- 
έρχεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα 

ἐδεξιώσω 1).(α. σοττ. ἐξεδιώσω Ἀ.. οἵ [ογίαβ86 ἃ. ΡΥ. 54. ἐξαγγέλειν Α.Ὁ. 
Ρι. α. 55: ἐγέλασεν κῦρος 0. εἰκότως ὦ κῦρε 0. Ἰαρυῖ εἶπες. ὑμᾶς }0. 
σύ. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὖν τρόπῳ μόνῳ ἔχεις Α.Ο. ἐπειδὴ οὐχ οὕτω τρόπον μόνον ἔχεις 
Β. ΤΠ, α. Ιηρ. νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐχ οὕτω ̓ τρόπον μόνον ἔχεις 1). δύνασαι ἀνακτ. 1). 

ἢ εθῖς ΒΕΕΡΘῚ γ᾽ ἂν οὐδὲν 10. τῆς σῆς ἀρχῆς 1}. οὗ ἣ ἧς . οἴη Ὦ. 
καὶ οπη. }}). 57. αὐτῷ] δ᾽ αὐτῷ 10. ταὐτὰ Μιυκτοίπβ. ταῦτα Α.Ὦ.(. 

ὅτι---διημέρευον] Φοοο Πεδοο δι, 
ααππὴ περίβλεπτος Θβϑθῦ ΠΟῚ ΡΓΟΡίρυ 
Ὦνθο, 586 αιιοα οατὴ γτο οϑβοῖ. ΖΕΤΙΝ, 

54. εἰ δὲ μὴ] Οὐοηΐ. 4, 5» το, Απαῦ. 
7» 1; 31 οὗ δηποί. 

55- εἶπας] ιν 46. 

56. ἐπεὶ οὐ τοῦτο μόνον ἔχεις] ἢ ε- 
ον αν δά πλῆθος, δ αιοά ΘΟΠΟΙ] Δ Π- 
ἀππὶ γτιιβ ἐν τῷ φανερῷ ἑαυτὸν παρέ- 
χειν ἀδθιιογαῖ. ΕἾ Θοη γα δαηΐ ἄλ- 
λοι, ατιῖ θιιπ ΟΠ] διῖιθ ΘΟ ΘΗ Γοηΐ : 
τὸ θὰ, οϑϑοῦ αἱρηδϑβ οἱ δθβ ΟὈ Προ. 
Μὰ] αὐΐοιη τος ἴα σΟΥΤΊ ΘΓ τοῦ [Ὁ 6 
Ἰᾶτπι Μαγοίιε, 4 οὐ τούτους μύνον, 

αι τοροίογο αι ὁχ ΠΙΡΥΌΓΙαη. τη] 
ἢ ν] Π]ΟΒΟ τη νΑΥΙΘ ΔΕ] 18 ΘΧΒΟᾺ]Ρ- 
βούδηΐ ρᾷιΐουθα, ἐπεὶ οὐχ οὕτω τρόπου 

μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλως ἀνακτᾶσθαι 
δύνασαι, ᾿ἸΠ1]0 το] ογα δα] βοπίθηταπι 
απ Ἰϊησίαιη. ὙἸἀθίτ ϑηΐτη νἹο]- 
ὨπιΠ| τρόπου [6 [6}}1556 ΠΥ Υ ΠΏ. 

οἰκίας σε] Ῥοβίαιιαμη ἃιπ ο5 {π||5 
οὐ ἶθτι5 (5. 35.) ἀουηιιβ οὐ ἀρχεῖα ἃ8- 
8688], ἴθ ἸρΡΒΌΏΙ μιῆς οἰϊατη αθοοὶ 

ΔΟΘυΐΘΒοΘΓ ἴἢ Ρα]αίϊο αἰϊαιο. 5ΟῊΝ, 
5. συνηγόρευον] Ν. Δά 2, 2, 21. 

5ΟΗΝ, 

[19] 

[20] 
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“ ,ἷ ’ὔ ᾽ “ “- ΄ν"- 

ἐνταῦθ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθε Κῦρος, πρώ- 
δον, 6 Ἷ 2 “, Ν α Ν ν΄ 

τον μὲν Ἐξστίᾳ ἐθυσεν, ἔπειτα Διὶ βασιλεῖ, καὶ εἰ τινι 
57 ΄ ξ ᾽ ὁ “ “". 

ἄλλῳ θεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο. Ν ἀρυδβυοι,: 
Ποιήσας δὲ ταῦτα τάλλα ἤδη ἤρχετο διοικεῖν. ἐννοῶν 

δὲ τὸ αὐτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν πολλῶν 
ἀνθρώπων, παρασκευάζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πόλει τῇ μεγί- 
στῃ τῶν φανερῶν, αὕτη δ᾽ οὕτως ἔχοι αὐτῷ ὡς πολεμιω- 
τάτη ἂν γένοιτο, ταῦτα δὴ λογιζόμενος φυλακῆς περὶ 

δοτὸ σῶμα ἡγήσατο δεῖσθαι. γνοὺς δ᾽ ὅτι οὐδαμοῦ ἄνθρω- 
ποὶ ̓ εὐχειρωτότεροί εἰσιν ἢ ἐν σίτοις καὶ ποτοῖς καὶ λου- 
τροῖς καὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, ἐσκόπει τίνας ἂν ἐν τούτοις περὶ 
ἑαυτὸν πιστοτάτους ἔχοι. ἐνόμισε δὲ μὴ ἂν γενέσθαι ποτὲ 

Ν Ἵ, σ“ »“ - ,ὔ - - 

πιστὸν ἄνθρωπον ὅστις ἄλλον μᾶλλον φιλησοι τοῦ τῆς 
“ Ἂν, Ἀ 53 3, ΄“- “ἋΟὄ ΄ 

ὅο φυλακῆς δεομένου. τοὺς μέν οὖν ἔχοντας παῖδας ἢ γυναῖ- 
κας συναρμοττούσας ἢ παιδικὰ ἔγνω φύσει ἠναγκάσθαι 
ταῦτα μάλιστα, φιλείν' τοὺς δ᾽ εὐνούχους ὁρῶν πάντων 

τούτων στερομένους ἡγήσατο τούτους ἂν περὶ πλείστου 

58 

ἐνταῦθα οἱ ). ἐνταυθοῖ Ε. ἐπεὶ δὲ] ἐπειδὴ Α. εἰσῆλθε] εἰσῆλθεν ὁ Ὦ. 
ἔπειτα] ἔπειτα δὲ ἢ). θεῶν 1). 58. ΓΔ011] τὰ ἄλλα. αὐτοῦ ςοα!ς68. 
παρεσκευάζετο Α.(α. ΡΥ. κατασκευάζοιτο 10. πόλει] τῇ πόλει Α.Ὁ. ἔχει 
ἈΦΗΙ, πολεμιωτάτη ἂν] ἀπολεμωτάτη ἂν Α.Ο. ρΓ. ἂν πολεμιωτάτη 1).α. 
ΟΟΥ̓Τ. Τ΄. γένοιτο] ἀνδρὶ πόλις δα. Ὠ.(α. τηρ΄ Υ. 50. εἰσὶν εὐχ. }0. Ὥ 
χειρότεροι Ἀ. εὐχειρώτεροι. (α. ΘΟΥ̓Τ. 8. ν. Χ΄. λουτρῷ 10. δὲ] δὴ Ὁ 
φιλήσει Ὁ.Μ. ύο. γυναῖκας συναρμοζούσας Α.α. γυναῖκα συναρμόζουσαν Ὁ, 
συνηναγκάσθαι 1).. ηαϊ τηρ΄. ση. περὶ εὐνούχων, αὖ (. περὶ τῶν εὐνούχων, Ἰ1{{6 1185. 
κιονηδὸν ΒΟΥΙΡΕ]5 δα 8. 6ο-ύ4. στερουμένους 1). 

ἝἙστίᾳ] ΝΙΒῚ τηογδ8 γεοοσατη Ροῖ- όο. συναρμοζούσας]) Ναδοῖο αυ]ὰ ἴπ- 
515. ΔΘΒΙΡΉδΥ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ΠΙσΘ 10 οατη ΟΟΙΩΙΠΟΩῚ νου πὶ Δα] απούιιπ 5011 Πο- 
Ζοιηϊο (8 Ἰρὴθ 580 70 ῬΘΥΒΘΥ ΠῚ 1ηΐου- 
ῬΙΘΙΑΙΙ, ργθοιηΐ ῬΥΟΘΟΡΙΟ 1, 24. 0] 
46 Ἰρτιϑ ᾿ἰβίο : Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πῦρ, ὅπερ 
“Ἑστίαν ἐκάλουν τε καὶ ἐσέβοντο ἐν τοῖς 
ἄνω χρόνοις Ῥωμαῖοι. ΞΟῊΝ, Οὐοηΐ, 
ΤΟΣ, 

βασιλεῖ] ΒΘΡῚ 1081 ἀθογτη οὖ γθρῖιπη 
ταΐον!. 50ΗΝ, 

58. τῇ μεγίστη] ΚΝ. Ἡετοαοί. 1, 178, 
170 566464.. 101. Ατ]δίοῦ. ῬΡο]]. 5, 2. 

50. εὐχειρωτότεροι] Υ. 84 1, 6, 56. 
κοίτῃ] Οὐποηϊᾶτη 810 ὨΪΠ118 ΔΠΠΪ5 

Ἰθούτι5 ΒΟΙΏΠΟ, οοΟἸΐατη που ΡΥ υῖ τηᾶ- 
θαι Ν οἰβκίαβ. 5ΟΗΝ. θε]επαᾶ ρο- 
{15 καὶ ὕπνῳ. ΟἿ 2, ΦΟΕῚ 

περὶ ἑαυτὸν πιστοτάτους] ΑΔ. Ι, 

8, 1: ᾿Ανὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον 
πιστῶν. 

τηΐϊηὶ γυναῖκας ΠΑΌΘΓΘ τ] 81 νιἀείυν ἶ 
αὔδα δῦ 68886 τπϑ]}}1ὴ. ΘΟΗΝ, Θὲ] 
ΠΟΠ οορὶίαν! Ὠπϊσο, ΠΟ Δ]Γ67Ἱ νοοᾶ- 
Ῥυ]ο [811 ορτιβ θβ88 δβριποῦο. δουρὶ 
δυΐοιηα ΡῸΓ ττ, αὖ ΟἸΧῚ 84 1,.2, 17. 

εὐνούχους] (ὑοηῖ. 6. Θαπαοθ. οἱ 
αἴθ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 115 {θα νιν αι θτι5 
ΟἸαυάῖη οψαψος θη, ῬΘΥ86 νο]. ὅ, Ρ. 
40ο0--5 6α. [Δηρ] 8. 

ἠναγκάσθαι] Ναΐμιγα οοφεοηίθ ἰδέα 
οηυηλιηιν ἡναφῖηιθ αηιατθ. [ἴὔα βαρτα ύ, 
Ι, 21, ἠναγκάσθη λόγους προσ αν 
περὶ συνουσίας, ΔΥΠΟΥ γΘΠΘΠΊΘΠΒ ΘΌΠ 
σοθρὶ σοηδβιυιθί τι Ἰ Πθἢ τη} 1618 νΘΥΌῚ5 
Ροΐογθ. Ηϊθγομὶβ 2,9: Ὑπὸ τῶν φύ- 
σει πεφυκότων μάλιστα φιλεῖν καὶ νό- 
μῳ παρ νον οὕτω μισοῦνται. 
5ΌΗΝ 



900 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΙΒ ΙΝΘΈ. ΟΥ̓ΗῚ 

“ ἰ ΄ ΄ τ᾿ Χ Ν 
ποιεῖσθαι οἵτινες δύνανται πλουτίζειν μάλιστα αὐτοὺς καὶ 

σ΄. ,ὔ 5 ΄ι Ἁ ὔ 5» ΄- Ψ 

βοηθεῖν, εἰ τι ἀδικοῖντο, καὶ τιμὰς περιάπτειν αὐτοῖς" τοὺ- 
» » “- ς Ψ Υαβν ϑοι ὧδ « “- 

τους δ᾽ εὐεργετοῦντα ὑπερβάλλειν αὐτὸν οὐδέν ἂν ἡγεῖτο 
’ὔ Ν Ν 7 ΒΕ ",) « » “- Ἂς 

6ι δύνασθαι. πρὸς δὲ τούτοις ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνοῦχοι παρὰ 
“ Υ, , Ν σ΄ ΄ Ψ» 

τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ διὰ τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου 
Υ, ᾽ δ ΕΝ 3 “ » ΕΝ 5 ΚΖ 

προσδέονται: οὐδεὶς γὰρ ἂν ἦν ὕστις οὐκ ἂν ἀξιώσειεν 
» ’ Ζ 32᾽ » “ἢ ΒΥ ΄“ 

εὐνούχου πλέον ἔχειν ἐν παντὶ, εἰ μὴ τι ἄλλο κρεῖττον 
» 7 ͵ ἈΝ Ν 32) Σ Ν ᾿ς 7 

ἀπείργοι᾽ δεσπότῃ δὲ πιστὸν ὄντα οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν 
Ν 5 , ΄“ ἡ ἃ » ἃ ΄ ΄ » 7 3 ’ὔ 

62 καὶ τὸν εὐνοῦχον. ὃ δ᾽ ἂν μάλιστα τις οἰηθείη, ἀνάλκιδας [22] 
ΝΣ 5 Ψ ͵ Ν ΄σ » ] 5. ἌΕΝ 3 

τους εὐνούχους γίγνεσθαι. οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. ἐτεκ-- 
,, ᾿ 0) - ΒΕ “ σ ἰν « ἊΝ 

μαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἵπ- 
3 “ σι Ἃ ᾿ « ᾽ Σ “ 

ποι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίζειν ἀποπαύον- 
᾿ ἃ ν 7 “ἤ ΄. 

ται, πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τε ταῦροι 
" ͵ ΄- εὖ Ζ ΄σ » “ « 

ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὕφιενται, 
τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσθαι οὐ στερίσκονται; καὶ οἱ 
κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολιπεῖν τοὺς δεσπότας ἀπο- 
παύονται ἐκτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ εἰς θήραν οὐδὲν 

͵ ’ “ 32) « ΄ » ’ὔ 

63 κακίους γίγνονται. καὶ οἵ γε ἀνθρωποι ὡσαύτως ἠρεμέστε- 
, ΄ ΄“ » Ἀ » ͵7ὔ 

ροι γίγνονται στερισκόμενοι ταύτης τῆς ἐπιθυμίας, οὐ μέν- 
,ὔ “- ’ ΕῚ - ’ 

τοι ἀμελέστεροί γε τῶν προσταττομένων, οὐδ᾽ ἧττον τι 
- Ἀν να Ἷ δι... δ ’ 

ἱππικοὶ, οὐδὲ ἧττον τι ἀκοντιστικοὶ, οὐδὲ ἧττον φιλοτι- 
Ψ Χ  ὰ Ν ΄“ ᾽ὔ Ν ᾽ 

όψφ μοι. κατάδηλοι δὲ γίγνονται καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν [23] 
ἴω 7 “ »ἷ Ἂς ,ὔ ᾽ σι ΄ ΄ 

ταῖς θήραις ὅτι ἔσωζον τὸ φιλόνεικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. τοῦ 
ΧἉ 3 » “ ΄σ ΄- ΄σ- ΄ὔ ’ὕ 

δὲ πιστοὶ εἶναι ἐν τῇ φθορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσα- 
"7 7 κ 7 »ὔ ᾽ 7 

νον ἐδίδοσαν: οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο 
Ε] ΄- ΄- “-“ “ » “ ᾽ ’, 

ὁπδέν ταῖς δεσποτικαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. εἰ δὲ τι 
δὰ 

δύναιντο 1). εὐεργετοῦντας Ω, οὐδέν᾽ ρΡοϑί ΡΒΙΠΘΙΡ τὴ ΒΟΠΏΘΙ ΘΓ 8. 

οὐδὲν Α.}). α. ότι. ἂν ἦν] ἁ ἀνὴρ 10. ἦν α.Μ. τις ἄλλος κρείττων 1). 62. 
τοὺς] καὶ τοὺς Α.(. τοῦ μὲν) τὸ μὲν Α. σ. ὡς αὕτως 1). ργ. ἢἰϊς οἵ 1ηἴτα. 
ἀπολιπεῖν κύνες ἐκτεμνόμενοι ἀπολιποῦσι τοὺς δεσπότας 10. τηρ. Τ. καὶ] κἂν 
Α.Ο. εἰς θήραν) θηρᾶν 1). 63. ἡρεμ. 10. ΡΥ. γίγνονται---ἀμελέστεροι 
οτη. 1), τῶν] τε τῶν 1). “προσταχθησομένων ,δῚ προστεταγμένων Ώ)., 568 
α 8. ε 6 ο 8. αγ 686. τη. ἧττον ἀκοντισταὶ 1). ἧττόν τι 1). 64. 
κατάλληλοι 1). ἐγίγνοντο 1). πολεμίοις Α.α. 

ο΄ 61. ἂν ἦν βιϑροοία. Υ,. δα Απδῇ. 4, ὑβρίζειν] 1)6 ὈΘΒΠΙ5 1. 4. σκιρτᾶν. 
9. 20. ν΄. Κοεπ. δὰ ατθρογ. Ρ. 542. ΖΕΌΝ, 

62. ἀνάλκιδας ““1] Θδ0 48562 ΤᾺ ἦἄθ [)6 β'ΘῃΘΓ6 ΘΟΙΡΆΓΔ ΟΠ 8 νυ ΒΟ Ήκ 
Ἰϑυιν ἰγοῦνοῦ ἦθ ντγὰϊ σοῦγαροθ, ΠΟΙ 16 ΜΠ, πιστοὶ εἶναι] Εαάομι Ηοτοάοίι8 
Ια Ογτορέάάϊ!ς αἶγα ατια 165 δαπααιιθα 8, τος. ΗΤΟΗ. 
Βοηΐῦ ρἷι5 Πάδ]οβ οἵ διι551 σου γάρ υΧ δ τ 5 ΤΙ. 6. ἀοοσιιπηθηίιπι, νϑ]αΐ 
τις 658 αὐπγοα πουητηεβ. ἡ (παγήϊη 1. ο.. ἀασαη ἰαρΙαὶ δἰ γίαπη, ἀοάοτγιπί, 
ΡῈ ΞΟΝΝ. 



ΤΥ. ΟἌΡΟΥΙ: 901 

,, “ ΄“ ’ 7ὔ ΄ ἴω « 7, 

ἄρα τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσθαι δοκοῦσιν, ὁ σίδη- 
σι. ᾿.᾿ σ΄ “ ω » “ , 

ρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ. 
“- Χ ,ὔ Ξ; Ν ἴω “ ’ 

ταῦτα δὴ γιγνώσκων ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν θυρωρῶν πάντας 
Ν Ν ΄“ ἴω “ 5 Υ Ν » 

τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα θεραπευτῆρας ἐποιήσατο εὑ- 
) 

νούχους. 
ε ’ ᾿ » ς Χ 5 Ἂ Ἃ, . 

Ηγησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν φυλακὴν ταὐυτὴν 
: ὦ Ν “ ΄ι ΄σο ΕῚ ,ὔ 4 7] ΓΟ 

πρὸς τὸ πλῆθος τῶν δυσμενῶς ἐχόντων, ἐσκόπει τίνας τῶν 
δ “ἍἋ Υ͂ Χ 7 ΄ 

ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον φύλακας λάβοι. 
».ῸΝ 3 , Χ " ΄, ΠΝ ΟΡ ᾿ 67 εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κακοβιωτάτους μὲν ὄντας διὰ 

εν , Ν “-“ Ν Ἀν “ Ὥ 7 

πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ζῶντας διὰ τὴν τῆς χώρας τραχύ- 
, δ᾿ Ν 3 Ν 53 ,ὔ ϑὲ Ψ 3 

τητα καὶ διὰ τὸ αὐτουργους εἶναι, τούτους ἐνόμισε μάλιστ 
Ἂ ἘΞ χ κ ΄ὕ 53 7, 

68 ὰν ἀγαπᾶν τὴν παρ ἑαυτῷ δίαιταν. λαμβάνει οὖν τούτων 
μυρίους δορυφόρους, οἱ κύκλῳ “μὲν. νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύ- 
λαττον περὶ τὰ βασίλεια, ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη" ὁπότε δ᾽ 

όρ ἐξίοι ποι, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. νομίσας 
Ἂ “- “ ’ ω 5 [ Ν ] 

δὲ καὶ Βαβυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανοὺς, εἰτ' 
σι Ν ’ὔ 53, “ ͵] 

ἐπιδημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατέστησε 
π᾿ ἴω Ν « ’, ἊΝ Ἁ ἅδ, ’ 

καὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανοὺς" μισθὸν δε καὶ τούτοις 
Βα υλωνίους ἐ ἔτα ΒΌνα έχειν ουλό ενος αὐτοὺς ὡς ἀμη- 2 

χανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι καὶ εὐκαθεκτότα- 
τοὶ εἶεν. 

σ΄ Ν ΔΝ « , Χ δο (δΝ 

Αὕτη μὲν δὴ ἡ περὶ αὐτὸν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν Βαβυ- 

66 

70 

ύΡ. τῆς τοῦ] ἀπίστου Α.(. ργ. ἀνισοῖ τοὺς] ἂν εἰσοῖτο Α. ἂν ἰσοῖ τοὺς α. 
ἐσχιμοτέροις 1: ἀρξάμενος] ὑεξύμεν Α. α. ΡΓ. θυρῶν Α.α. τ. 66. 
ἱκανὸν αὖ πιστοτάτους ἂν 61. αὐτῷ 1). αὑτῷ α. 68. νυκτὸς] 
καὶ νυκτὸς 10). ἐπὶ χώρας εἴη] ἔσω ῥαΐσειεν Α. Ὁ. {Δ υὶ που. όο. ἱκα- 

βαβυλωνίοις 1). ηο. δὴ ἡ] δὴ Δ.α. νοὺς εἶναι Ὦ. 

ΟΠ 6586 Ἰη θυ ΡΥ Πέτα" ἸΘΟΙΠΟΠ]5 
ἔσω ῥαΐσειεν, ἴτηο πᾶς δχ 111 οὐὔΐδπη 
6586. 5ΟΗΝ. 

ύ5. ἐποιήσατο εὐνούχους] Αϑεϊνὶϊ 
ΘΌΠ ΠΟ ἤο5. δα τη] ηϊβίουα ΟΠ] ηΐὰ δαΐεςθ. 
5ΟΌΗΝ. Μαῖθ Ζομπᾶγαβ ἢ. τόρ Β: 
Τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα θεραπευτῆ- 
ρὰς ἐξέτεμε καὶ εὐνούχους ἐάνηραν αν 

67. τραχύτητα] Οοηξ. 1, 3. 2: 3. Η6- 
ΤῸ4. 1, 71 ; 95 122 ΟΠ δΔηποῖ. ΝΥ 6886]. 
οἱ γα] κοπαπϊ. ΒΟῊΝ. Ψ. Ομανάϊη 
οψαροα θη, ῬΘΥ86 νο]. 3, Ρ. 288 5. δὰ. 
Τδηρ]ὸβ. 

68. δορυφόρους] Ν. 8,3.15. ΡιΙοῖοβ 
ΧὨ ρος ον Ῥογίου, Τγαυοίς τη αφογρσία, 
Ρεγβῖα, οἴα. νῸ]. 1. Ρ. 6οΙ. 

ἐπὶ χώρας εἴη) ΡΊυτῖθιι8 ἀοςοὶ 5ἴο- 
Ρῇδητιβ ἴῃ [παυΪ5. Αατοβο θα. 'π οὺ- 
ΤΟΥΘ5. [θα Π0]. Ρ. το. νϑῦρθα ἐπὶ χ. εἴη 

που] ποι το]. ΒΟῊΝ. ϑαρτα , 
2. 13: Ἢν δέ που δέῃ στρατεύεσθαι" 
1.3.3: Εἴ που ἐξελαύνοι. ϑεα πὶ Η. 
αΐ. ἢ. 2: 46 ὃ Εἴ που στρατεύοιντο, προ- 

θύμως ἔχων τὸ ξενικὸν συνηκολούθει. 
ΒΟΙΡΒὶ ποι, ἰΐα Π1β ψιοαι Ἰοςὶβ 8ουῖ- 
θϑηάστῃ ρπίο ποι, αὖ 5.1, 24: ᾿Εὰν δέ 
που ἐξίη ἘδΙΒΊτιι5, 1, 2. τό, Ἐεὶρ. [μᾶς. 
6,5, Ηφἰπάοτῆμβ ργὸ ἰόντα που οἵ ταχύ 
που βουληθεὶς ἀφικέσθαι. Νίξς ἔογθη- 
ἀπιπὶ Ηϊον. 43,,.2: Ποθοῦσι δὲ, ἄν που 
ἀπίῃ; δαῦ ΒΌΡΥᾺ 5.» 4: 20, ὅπου, δῖ 0η- 

Ἰπησο Πα παπὶ οι ἰέναι. 

[24] 

[25] 
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λῶνι τότε κατασταθεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσα διαμένει. 
σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἡ πᾶσα ἀρχὴ κατέχοιτο καὶ ἄλλη 
ἔτι προσγίγνοιτο; ἡγήσατο τοὺς μισθοφόρους τούτους οὐ 
τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων εἰναι ὅσον ἐλάττονας" 
τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγίγνωσκε συνεκτέον εἶναι, οἵπερ 
σὺν τοῖς θεοῖς τὸ κρατεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως 

,1 μὴ ἀνήσουσι τὴν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. ὅπως δὲ μὴ ἐπι- 
τάττειν αὐτοῖς δοκοίη, ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄρι- 
στα εἶναι οὕτως ἐμμένοιέν τε καὶ ἐπιμέλοιντο τῆς ἀρετῆς, 
συνέλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπικαίριοι 
ἦσαν καὶ ̓ ἀξιοχρεώτατοι. ἐδόκουν αὐτῷ κοινωνοὶ εἶναι καὶ 

γ πόνων καὶ ἀγαθῶν. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. 
᾿Ανδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη [26] 

χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. 
νῦν μὲν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ 
οἵτινες ταύτην ἐργαζόμενοι θρέψουσιν ἡμᾶς" ἔχομεν δὲ καὶ 

73 οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς. καὶ μηδείς γε ὑμῶν 
ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν" νόμος γὰρ ἐν πᾶ- 
σιν ἀνθρώποις ἀϊδιὸς ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, 

τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ 
χρήματα. οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ ὅ τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φι- 

Ζ' λανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε, ἣν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. τὸ 
μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεθα 
ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειαν, 
οἱ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀθλιώτατον, τὸ δὲ ἀπόνως βιο- 

κατασχεθεῖσα Ἀ. σ. ΡΥ. ἔτι οἵη. ἃ.Μ. οὕτως 10. Δα]ξ Ἰη1{10 ν Ύβιιθ οὕτω 
οδα. τη. δ᾽] δ᾽ ἂν Α.(α., 564 ῬαΠΟΙΙΒ ΓΤ. ποίδηβ ἄν. δ᾽ αὖ Ἡ. τοὺς μὲν] 
μισθοφ. 1).". μὴ ἀνήσουσι ΜαυτγροίιιΒ. μηνύσωσι Ἀ.}).(, 71. δοκοίη ---- 
αὐτοὶ οτῃ. ἰ). οὕτως ἐμμένοιεν 1). οὕτω συμμένοιεν (α. ΘΟΥΥ. 5. ν. Γ. οὕτως 
συμμένοιεν Δ.α. ΤΑὈ τ] ἐπιμελοῖντο. αὐτῷ ἐδόκουν 1). 72. ἡμῖν ἔδο- 
σαν 1). μὲν οἵη. 10. καὶ πόλιν ἀγαθὴν Ὁ. ταύτη Ε.. ΠΟΥΓ. 58. Υ. Τ᾿. 
78. ἀλλοτρίαν Α.α. τῶν ἐν] ἐν Α.α. ρὈν. οὔκουν] οὐκοῦν οὐκ 1). ἤν] 
ἄν 1). 74. οὕτως (. τηρ.1. προτρεψόμεθα ἃ. οἵ νομίζουσι---ἡδυπάθειαν 
(στῆσα; ἀθλιότητα 1). 

7ο. πᾶσα] ΝΙ51 Ἰοσοηάπιηη παροῦσα. . μεγίστη χάρις] Ν'. 46 Πᾶς ἔοτ- 
τούτους] ῬοΥβαθ 10 δ." }}πιτὴ οἵ ἌΝ δα ΑΉδ80, 8; 8,14: 

᾿σαιβίο απ Δ θΎ]ΟῊΪΒ ἁβοιῖοβ 5. 60. ἀγαθὴν] 1)6 ἀρτοὸ ΒΑΡΥ]Οπῖο [θυ Ἐ}]}15- 
5ΟΗΝ, ἐλάττονας αἰιΐθηη δῇ ΠΠΠΘΓΟ 8ῖιηο ν. ΗἩογοαοΐ. 1, 103. ΖΙΕΌΝ. 
1ΠΓΘΥΊΟΥΘΒ. 73. τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει] δ- 

ἀνήσουσι] ἴἴὰ Ἰηΐτα 75» ἀνῇ τὴν ἄσκη- Ρτᾶ 2. 1,11: ᾿ Σώματα μὲν ἔχοντες ἀν- 
σιν. ΗΝ, δρῶν ἥκετε οὐ μεμπτὰ. τὸ. ΑΠΔΡ. 4, ύ, 

71. ἐμμένοιεν] Δ ΘΥΌΙ 8ἷς ροβϑθϊ οχ- το: Ὅπως ὡς ἐλάχιστα σώματα ἀνδμῶν 
ΘΙΉΡ]α θ]τισῖσηα ΟΠ] ται5 δα 65. ἀποβάλωμεν. 
ΓΘ ΡΠ. 
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τεύειν ἡδυπάθειαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι. ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν 
αὐτοῖς ἔσεσθαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαθῶν στερήσε- 

75 σθαι. οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαθοὺς ἀνδρας γενέσθαι τοῦτο 
- ΩΣ Ἕ 5 ΄- Ν ν 

ὥστε ἀρκεῖ καὶ διατελεῖν, ἢν μή τις αὐτοῦ διὰ τέλους 
σ 4 Ν ΄ 327 ’ὔ » ΄ 

ἐπιμέληται" ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἀμεληθεῖσαι 
Ν. 7ὔ ΄ ᾿ς  ΨὮ 

μείονος ἄξιαι. γίγνονται καὶ τὰ σώματα γε τὰ εὖ ἔχοντα, 
ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν, πονήρως πάλιν ἐ ἔχει; 
οὕτω καὶ ὴ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ὴ ἀλκὴ, ὁπό- 
ταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τὴν πονη- 

"6 ρίαν πάλιν τρέπεται. οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐ- 
ἘΌΝ “..), «ς ᾽ὔ 74 Ἁ Ἧ 5 32) 

τίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτούς. μέγα μέν γάρ, οἶμαι, ἐργον καὶ 
ΧΝ 3 Χ ω Ἁ 

τὸ ἀρχὴν καταπρᾶξαι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖζον τὸ λαβόντα δια- 
ἐν Ἂ Ν ἈΝ σ᾿ 

σώσασθαι. τὸ μέν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον 

παρασχομένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐκέτι τοῦτο 
“ ᾿ ΄, 53.» ΨὉ 3 7, 5 τι δ ᾿ ΓΞ 
ἄνευ σωφροσύνης οὐδ ἄνευ ἐγκρατείας οὐδ᾽ ἀνεὺυ πολλῆς 

Ν 

2 ἐπιμελείας γίγνεται. ἃ ΧΡῊ γιγνώσκοντας νῦν πολὺ μᾶλ- 

λον ἀσκεῖν τὴν ἀρετὴν ἢ πρὶν τάδε τἀγαθὰ κτήσασθαι, εὖ 
εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστα τις ἔχῃ, τότε πλεΐστοι καὶ φθο- 
νοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ πολέμιοι γίγνονται, ἄλλως τε 

ἋἋ “ ᾿ δ) Ὗ τ 

κἂν παρ᾽ ἀκόντων τά τε κτήματα καὶ τὴν θεραπείαν ὥσπερ 
« ἴω 57 Χ Ν 3 Ν 7 Ἂ Ἁ ς “ 5, 

ἡμεῖς ἐχη. τοὺς μὲν οὖν θεοὺς οἴεσθαι χρὴ σὺν ἡμῖν ἐσε- 
ν » Ἂ » [4 Ε] 7 2 Ρ] 3 5 

σθαι οὐ γὰρ ἐπιβουλεύσαντες ἀδίκως ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπι- 
Ὰ 7, Χ ἤ Ἁ ΄ 

"8 βουλευθέντες ἐτιμωρησάμεθα. τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο αὐ- 
δ Ψ,' ἴω ΡΝ ΝΕ 7] 

τοὺς παρασκευαστέον τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ βελτίονας ὄντας 

αὑτοῖς 10. 75. τοι οἵη. Ὦ. 
ἐπιμέληται 1). ἐπιμελεῖται Α.α. 
Α. α., ὅπ γε αὖ τὰ ΕἸΒΟΠΘΥΊΙΒ. 
οὕτως Α. τὴν πονηρίαν ] πονηρίαν [). 
866 Ἰῃ ΤΆΒ.» οἴϑὶ Θδ(,, τη.; ΠΙΠΠ]α.ὰΘ δα Ἀν. ἔπι]586 ἃρρατγοῦ. αὐτοὺς Α. ". σ. 
οτι. Μ. ἔργον οἶμαι εἶναι 1). ἀρχὴν] ἃ χρῆν ). πολλάκις] εἰ Ὁ. 
τολμᾶν ). μόνῳ Ὁ).(ἃ. σοΥ. 5. ν. Κ΄. παράσχομεν ὡς ἐγένετο Ιν: ἡ 
γιγνώσκοντα (. Ηϊο . τηρ΄. σημ. ἄξιον ὅλον τοῦτο τὸ χωρίον. πλεῖστοι] 
τούτῳ 86α. 10). καὶ ἂν 1). κἂν (α. ἴῃ Γ85. ἔχει 10. ἀδίκως] ταῦτ᾽ Δ΄. 10). 
78. τοῦτο] τοῦ Α. τοῦτο τὸ ). Ροϑί τοῦτο ἤδ]ονὶ κράτιστον. αὐτοὺς αὐ- 
τοῖς .(. ἡμῖν αὐτοῖς ).ἃ. 5. ν.Υ 

ὄντας ἀγαθοὺς ροϑβί διατελεῖν Α.α . Τηρ΄. Γ΄, 
αἱ οτῃ. 1).α. γε τὰ 1).Μ. οοΥ}. γε αὐτὰ 
ῥᾳδιουργία Α.6. ργ. πονηρῶς 1,. ΠΟΥΓ. 

η6. ἀμελεῖν] μέλει Α. μέλειν α. 

5. τοῦτο] (οπί. 5, 76, 79. δια 5ΟΗΝ,. ϑ8Γ᾽ῆς 4111. δε οἴὔδτῃ δοίϊνὶ 
3: 3» 15: 

ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι] Οοπηΐ. ὃ, 
2, ὅν, ὍὈῚ μδυο δἴχιιθ πὸ ῥ]οτίαιιθ 
ΑΥΠΙΟα] απ οἸηϊὀειιπῦ, τι 15. ἴῃ Βάθιη 
γΟΓθῖ5 ΠΟΗΠΌΠΙ (οοη. ἘΝ ΈΩ. 

76. προϊέναι] ΜΙΠῚ Ἵ οἱδοθὰὶ 8011- 
θοηάπμη νοι, ἴογο τι ΑΠᾺ}0. 5. ὃ, 
14, προϊέμενον ἑαυτὸν τοῖς πολεμίοις. 

ΟΕΠῚ Δ ΟΟιι5. ΓΟ] ν6] ΡΘΥΒ. ΘΟ] ΠΟΙ 6χ- 
ΘΙΉΡ]α βιιηΐ ἂρ Πογοάοί. 1, 24; 2, 

197: 
8. αὐτοῖς 6] 6015. Ἡγδυϊουτιπη δι] - 

αἸταυη 15 γϑϑῦϊξαϊ σΟηΒ ΓΟ] Ο Ποῖ ἦ6 
απα (α, Πιπάονῆιϊιβ αὦ πσιρ. Τρ]ι. ἽΝ, 
ἐπ τν: 
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“ ᾽ ᾽ὔ 5᾽΄ 3 ΄ , Ἁ 53 Ν 

τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. θάλπους μὲν οὖν καὶ 
, Ν " Ν - Ν , δ ΡΟ τς 

ψύχους καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων καὶ ὕπνου ἀναγκὴ 
Ν ΄“- “4 ᾿. Ψ ’ 

καὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι" μεταδιδόντας γε μέντοι 
΄. ΄σι ᾽ ἤ ΄ ͵7ὔ » ΄ Ψ 

πειρᾶσθαι δεῖ ἐν τούτοις πρῶτον βελτίονας αὐτῶν φαί- 
“ » ͵ , ΄, 

γσονεσθαι. πολεμικῆς δ᾽ ἐπιστήμης καὶ μελέτης παντάπασιν 
» 7 "4 2 5 ς « ᾿, Ν 

οὐ μεταδοτέον τούτοις, οὕστινας ἐργάτας ἡμετέρους καὶ 
δασμοφόρους βουλόμεθα καταστήσασθαι, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δεῖ 
τούτοις τοῖς ἀσκήμασι πλεονεκτεῖν, γιγνώσκοντας ὅτι ἐλευ- 
θερίας ταῦτα ὄργανα καὶ εὐδαιμονίας οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώ- 
ποις ἀπέδειξαν" καὶ ὦ ἐκεί. χ ὅπλα ἀφηῃρή- ς ἀπέδειξαν" καὶ ὥσπερ γε ἐκείνους τὰ ὅπλα ἀφῃρὴ 

ν “ » ΄σ 5 

μεθα, οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρήμους ὅπλων γιίγνε- 
5 “ Α “ ,ὔ - ͵ “ 

σθαι, εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὕπλων οὖσι 
, Ν 5 ΄ Ἄ. .3 ἃ Ἂ 7 3 ΄, 

ϑοτούτοις καὶ οἰκειότατά ἐστιν ἃ ἂν βούλωνται. εἰ δέ τις 
σ΄“ 5 ω ͵ “ « ΄-“ ὔ “ Ἃ 

τοιαῦτα ἐννοεῖται, τί δῆτα ἡμῖν ὄφελος καταπρᾶξαι ἃ ἐπε- 
“ 4 ΔΑ 7 “-“ ἴω Ν “- 

θυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν καὶ πεινῶντας καὶ διψῶν- 
Ν ΄σ 5 ’ 3 ΄σ΄ σ΄ 

τας καὶ πονοῦντας καὶ ἐπιμελομένους, ἐκεῖνο δεῖ καταμα- 
θεῖν ὅτι τοσού ἀγαθὰ μᾶλλον εὐφραίνει ὅσῳ ἂν μᾶλ- σουτῷ τάγαθα μαλ ον εὐῷρ ἱνει ὁσῷ ἂν μ 
λον προπονῆσας τις ἐπ αὐτὰ ἀπίῃ" οἱ γὰρ πόνοι ὄψον 
τοῖς ἀγαθοῖς" ἄνευ δὲ τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τινὸς οὐδὲν 

-΄ ΄' 7 Δ “ Ἢ Ν 3 ΕῚ Ἁ 

81 οὕτω πολυτελῶς παρασκευασθείη ἂν ὡσθ᾽ ἡδὺ εἰναι. εἰ δὲ 
(ὰ Χ ,, “ » - « , Ε΄ ὡς 
ὧν μὲν μάλιστα ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσιν ὁ δαίμων ημῖν 

΄ ’, « 

ταῦτα συμπαρεσκεύακεν, ὡς δ᾽ ἂν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο 
» , «ες ΄“΄ “ 

αὐτός τις αὑτῷ ταῦτα παρασκευάσει, ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ το- 
’ ᾿ ἴω ’ὔ « ’ 

σούτῳ πλεονεκτήσει τῶν ἐνδεεστέρων βίου ὡς πεινῆσας 
“ «ς , 7 , ’ “ « ’ὔ 

τῶν ἡδίστων σίτων τεύξεται καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων 
“- 3 4 Ν ὰ Ὑ ᾽ 

ποτῶν ἀπολαύσεται καὶ δεηθεὶς ἀναπαύσεως ἥδιστον ἀνα- 
, ΩΝ ὕ , “ “ » - ὅν Ὁ ᾽ 

8) παύσεται. ὧν ἐνεκα φημι χρῆναι νῦν ἐπιταθῆναι ἡμᾶς εἰς 

σιτῶν 1}. 79. ἐργάτας] ἐργάτας τε 1). δεῖ] δὴ Α. καταστήσασθαι) 
κτη α. 5.ν.1. τοῖς οτη. 1). ἀσκήσασι ἃ. Ῥγ. ἐκείνοις (α. Ρκ., αὖ 
νι αρίιν. 8ο. καταπράξασθαι Ἐ. ἐπιθυμοῦμεν α. εἰ ἔτι] ἢ τί Ὦ. 
δεήση 1). ργΥ. ἐπιμελομένους Μ. ἐπιμελουμένους Α. ι. ὃν ἀπίῃ Ἠοιηδονῖ- 
1185. ἀπίοι Α.(. εἴη 1)... χὰ] ἢὶς τηρ. γνώμη διόλου χρήσιμος. οἱ] οὐ Α. 
δεομένους 1). 81. (ἐπ ἡβθοτε μὲν ἜΣ. ΔΈ Ὲ ὧν 10. αὐτῷ Α.}.α. 
ὡς] ὡς ὁ 1). ὅσῳ (6. 5. ν. Γ΄ πεινάσας (ἃ. ΟΟΥ̓Τ. 8. ν.Υ΄ τῶν οτη. Α.ὉΟ. 

πύνου: σίτων 6. τηρ. Υ. ἀναπαύεσθαι ὡς ἥδιστόν ἐστιν ἀναπαύεσθαι ἴ). 
82. φησιν 1). 

70. πολεμικῆς] δὸς ἔμ [ἀορ-ὀ βαξαρηα, σι 1116 ΠΟΘΙ. ΘΠ ρΡΟΥ]- 
τ ΟὨΪΟΥ ΠῚ (ἸΒΟῚΡ] πα, τ} τοίου χρη. 15. ὨΪΠ8. θα ἀρργοραν. 5ὍΟΗΝ, 
46 Βερ. [,δοεαᾶ. 7,2; 12.4. Οοτηρασα Οὐοηΐ., Ρο]γθη. 7, 4. ιοηγβ. Αηΐ. οι. 
οἴδιη ἦα [γἀϊ8 Ηοτγοὐοίιιη 1, Ιρ5ῦ. 7.9. ΠΌΤΟΗ. 
Ἀρραγοῦ πἴπο ψιοα [πους Χοηορὶου- 80. ὄψον) Κ΄, δα: }ὖ, ἢ» ΧΩ, 
{15 1π0]οπιτη ἦ6 πο ρι Ὁ] 1οα Ορτπη6 ο0η- 



1. ΎΥΘΑΊΥ, 90 

᾿ 4 “ “ 3 “ Φ' κυ Ν "ὃ 

ἀνδραγαθίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαθῶν ἡ ἀριστον καὶ ἤδιστον 
,ὔ - Ζ ἶ ,, 

ἀπολαύσωμεν καὶ ὅπως τοῦ πάντων χαλεπωτάτου ἄπειροι 
7 3 ᾿ Ν. Ν ω 3 Ἃ “ Ν 

γενώμεθα. οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαθὰ οὕτω γε χαλεπὸν 
Υ͂ Ν 7 “- Υ͂ 3 "ᾷ Ν 

δε ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηθῆναι λυπηρόν. ἐννοήσατε δὲ 
- δ 7 7 Ἃ 

κἀκεῖνο τίνα πρόφασιν ἔχοντες ἂν προσιοίμεθα κακίονες ἢ 
Υ̓ Ἁ , 7 3 » ΄ 

πρόσθεν γενέσθαι. πότερον ὅτι ἄρχομεν : ἀλλ οὐ δηπου 
τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων πονηρότερον προσήκει εἰναι. 
ἀλλ᾽ ὅτι εὐδαιμονέστεροι δοκοῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἶναι ; 
ἔπειτα τῇ εὐδαιμονίᾳ φήσει τις τὴν. κακίαν ἐπιπρέπειν : : 
ἀλλ᾽ ὅτι ἐπεὶ κεκτήμεθα δούλους, τούτους κολάσομεν, ἢν 

[5 , 7 Ν ͵ Ν 
πονηροὶ ὦσι; καὶ τί προσήκει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονη- 

ν ἋΟ 57 , 3 “- ᾿Ὶ ἣν 

δε ρίας ἕνεκα ἢ βλακείας ἄλλους κολάζειν ; ἐννοεῖτε δὲ καὶ 
ἴω ο ’ Ἁ ’ λ “- 

τοῦτο ὅτι τρέφειν μὲν παρεσκευάσμεθα πολλοὺς καὶ τῶν 
7 ΄“ ’ Ν Ἁ 

ἡμετέρων οἴκων φύλακας καὶ τῶν σωμάτων" αἰσχρὸν δὲ 
πῶς οὐκ ἂν εἴη, εἰ δὶ ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς σωτη- 
ρίας οἰησόμεθα χρῆναι τυγχάνειν, αὐτοὶ δὲ ἡμῖν αὐτοῖς οὐ 

δ 3 “ ΄ Ψ γ, 

δορυφορήσομεν ; καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι ὅτι οὐκ ἔστιν 
δ) "ν ῳ Φ » ΄ Ν » Χ « “4 

ἀλλὴη φυλακὴ τοιαυτη οἰα αὑτὸν τινα καλὸν καγαθὸν ὑπαρ- 
χειν᾿ τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρομαρτείν. τῷ δ᾽ ἀρετῆς ἐρήμῳ 

8ς οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἐ ἔχειν οὐδὲν προσήκει. τί οὖν φημι χρῆ- 
ναι ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν καὶ ποῦ τὴν μελέτην 

Ἕ 5ῸΝ κ 3 Ὁ) δ᾽ Ὁ ὐν » 5. ὦ ᾽ 
ποιεῖσθαι; οὐδὲν καινὸν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ" ἀλλ᾽ ὡσπερ ἐν 

Ἂ ΄- , Ἂ 

Πέρσαις ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, οὕτω καὶ 
«ς σι -“ 7 7 Ἁ ζω “ 

ἡμᾶς φημι χρῆναι ἐνθάδε ὄντας τοὺς ἐντίμους πάντα ἅπερ 

τὰ ἀγαθια. γεομι. ἢ. ὡς). 89. προσιέμεθα Α.α. προειλόμεθα Ὁ. Ῥ, 
προσιοίμεθα ϑομ θ᾽ θι5. φήσει τις] τίς φησὶ Ὁ. ἐπιπρέπειν Οδβία]ο. ἐπι- 
τρέπειν Α.1).. ἀλλ᾽ ὅτι] ἀλλότι Ὁ. κολάσωμεν Α.).. ἕνεκα] ἕνεκεν α. 
ἢ] καὶ Ὁ). ἄλλους] ἄλλ ἴῃ τα8. α. 84. δὲ] δ᾽ ἔτι Ὁ. καὶ οτὴ. (. 
τῶν οἰκιῶν τῶν ἡμετέρων Ὦ). αἴσχιον Α.α. δ 6.1.Μ. δὴ Α.α. οἰη- 
σώμεθα Ὦ. ργ. χρῆν Δ.α αὑτοῖς 1). ΟΟΥ̓Γ., αὖ νΙαοίαγ, βιουΐ 86. δο- 
ρυφορήσωμεν 1. γε] τε Α.Ὁ. ργ. δεῖ) δὴ Ό. οὐδὲ] οὐδὲ α, ἄλλο] 
ἄλλω " 85. ποῦ τὴν ἀρετὴν] ποῖ τὴν ἀρετὴν 1). ὦ οἵη. α.Μ. οὕτως 
Α.,1). ὑμᾶς Α.1).α. σοτῖ., 41] Ρ1. ἔουίαβββ ἡμᾶς. 

οὐ] ἐμοὶ Δ.Ε. ργν. ΤΟ. Ὑ. γε] τε Ὁ. 

82. οὐ γὰρ] Οοηΐ. 4,1,29ς. ΖΕΌΝ. 
Τῆς. 2, 44. 

82. προσιοίμεθα] Οοπῇ. ΑΠΔ0. 5.5» 2. 
κολάσομεν)] ὅϊς Βεοῖρ. Αἴποη. 1, 9, 

κολάσομεν, εἴ δριια 81105 ΠΟΠΏΜ]]Ο8. 
δα Η. ὅτ. 1, 7. 19, κολάσεσθε, τι 5ο- 
Ἰθηῦ ΑὐὉοῚ οὔϊατ ἴῃ ΡΥ ΘΟ νΑΥΪΔΥΘ 
Ἰηΐου δον οἱ τηθα πιΠη. 

85. ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις] (ὐὨΐ. 1, 2, 4: 
8664ᾳ. Οὶ πο βιιηΐ ὁμότιμοι, ἸἸάοτη 1 

ἐντίμους] ὁμοτίμους 1).α. 
εἰ οσαῦ. ἃ. διδάξω Ὁ. τῃρ. τ. 

Απδ. 1, 9. 2, ἄριστοι νοραηΐαϊ, Ὁ] 
ΘΔ6ΠῚ ΠΔΙΙΑΙ]Ο οϑῦ 46 ριιθυὶβ Ρεγβᾶ- 
γῬατῃ ΠΟὈ τη. 5ΟΗΝ. 

ἡμᾶς---ἐντίμους) ὑμᾶς---ἐντίμους (., 
πὶ ὃ, 1, 6. ΜΝεγαμῃ ἤοο ἸἰοΟΟ 86 σοίουβ 
ῬΘΥΒῚ8. ΘΙ ΡΆγΔἢ5. Ουτιιβ ἀθπάθ 415- 
ἀηραῖ ὑμᾶς γε---ἐγώ τε. ΞΟΗΝ. 
πάντας] ΘΉΒΡΙΟΟΥ ΒΟΥ ρα μη ἔπι586 

πάντα. ΞΤΈΡΗ. ΟΘοᾷ τοβετα. 
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κἀκεῖ ἐπιτηδεύειν, καὶ ὑμᾶς γε ἐμὲ ὁρῶντας κατανοεῖν πα- 
ρόντας εἰ ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω, ἐγώ τε ὑμᾶς κατα- 
νοῶν θεάσομαι, καὶ οὺς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἐπι- 

86 τηδεύοντας, τούτους τιμήσω. καὶ τοὺς παῖδας δὲ, οἷς ἂν 
ἡμῶν γίγνωνται, ἐνθάδε παιδεύωμεν" αὐτοί τε γὰρ βελ- 
τίονες ἐσόμεθα, βουλόμενοι τοῖς παισὶν ὡς βέλτιστα πα- 

ραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν, οἵ τε παΐδες οὐδ᾽ ἂν εἰ 
βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γίγνοιντο; αἰσχρὸν μὲν μηδὲν 
μήτε ὁρῶντες μήτε ἀκούοντες, ἐν δὲ καλοῖς καγαθοῖς ἐπι- 
τηδεύμασι διημερεύοντες. 

ΓΑ] καὶ ἐκεῖ. ἂν οἵη. 1). καλὰ κἀγαθὰ 1). 86. δὲ οπι. ἢ). οἵ 
’΄ ς Α ’ 

Ὁ). ἐοτν. παιδεύομεν 10. ργ. . αὑτοὺς 1). ΘΟΥΤ. οὐδ᾽ ἂν ἠβούλοιντο 
1). ΡΓ., ΟΥ̓. 1ἢ ΔΟΟΘΗ 08. γένοιντο Α.1). καὶ ἀγαθοῖς 1). 

κἀκεῖ} '᾽ϑις Η, τ. 1,2,9. βίημιθ νοῦ τϑοίϊαβ ἴῃ τοὐκείνου υᾶτη ἰπ τὸ 
Πδθο ΟΥΆΒῚΒ ἴῃ ἐκεῖ οὖ οϑίθσιβ ἢσ}ι8 ἐκείνου τηπίαν!ς ΤΘΟΠο]ανι8. ἰάθη 
ΒΌΓΡΙΒ νοσΔ 115, τ] ἁγίου] 5 αὰΐ καὶ αϊσοπαπη 46 καὶ ἀπΐθ ῬΓΌΠΟΙΊΘ ἐγὼ, 
Ῥγθοδαϊύ, οοηβίθηϊου γοϑυπθηἄὰ Χθ- ἐμοῦ, ἐμοὶ, ἐμὲ, Ροβιίο οἴ τη060 κά-- 
ΠΟΡΠΟΏΓΙ πυράν μῳ ΑτοΙβ, αὐ ΑἸΧῚ δα τηοῦο καὶ ἐ-- ΒΟΓΙΡίΟ ἴῃ ΠΠΡΥῚΒ, αὖ 7, 5» 
ὅ, 2,2: 7. 5» 50, ἨΔ 118 ΒΌΘΡΕ ΔΌΟ] Ια ΡῚ οὖ 4110] 520 }68. 
1ῃ Ἰρηῖβ, αὖ ἀρὰ 'Γ το. 7, 12, ΒΌΡΓΑ 86. παῖδες ἔαδ πη ἢδυταῦ ΑΠπα).1, 
ἃ, ἅ,0. εἰ... (ὐν. 1. ὁ,.τὰᾺς δ σὸ κε ὁ,... ΒΟΠΙΝ, 
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ΚΦ ΥΓΡΟΌΥ ΤΑΙ ΦΈΑΛ, 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ. 

ΚΕΦ. Α. 
“- " 2 3 Ε ΕῚ , 53: 90)» 3 “ ΄ 

Κῦρος μὲν οὕτως εἴπεν' ἀνέστη ὃ ἐπ αὐτῷ Χρυσαν- 
53 Ὁ Ν » λ Χ Ξ δ, 

τας καὶ εἶπεν ὧδε. ᾿Αλλὰ πολλάκις μὲν δὴ, ὦ ἄνδρες, 
Ν Μ ν σ “͵ » δ Σ»ῸΝ 7 καὶ ἄλλοτε κατενόησα ὅτι ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει 

Ν 2 ΄ δ᾽ Ν 7 κι ΄“ 

πατρὸς ἀγαθοῦ: οἵ τε γὰρ πατέρες προνοοῦσι τῶν παίδων 
“ “ 3 Χ » Ἂ 5 7 ΓΝ εν Ζ 

ὅπως μήποτε αὐτοὺς τἀγαθὰ ἐπιλείψει, Κῦρός τέ μοι δο- 
΄ι σ΄ ͵7 Ὁ ΄σ ψ.Ὁ Ψ 5.ϑΜ.5.ΜδΧΔλ ΄ 

κεῖ νῦν συμβουλεύειν ἡμῖν ἀφ᾽ ὧν μάλιστ᾽ ἂν εὐδαιμονοῦν-- 
΄- ὰ Ψ “- 7, ἊἋ ςε “ 

τες διατελοῖμεν. ὃ δέ μοι δοκεῖ ἐνδεέστερον ἢ ὡς ἐχρῆν 
“ “ Χ Υ', Ν Χ ᾿ς , 

δηλῶσαι, τοῦτο ἐγὼ πειράσομαι τοὺς μὴ εἰδότας διδάξαι. 
3 [4 ἊΝ ᾿ 7 Ν ΄ 7 ς Ν ἐν ῇ 

2έννοήσατε γὰρ δὴ τίς ἂν πόλις πολεμία ὑπὸ μὴ πειθομένων 
ἁλοίη: τίς δ᾽ ἂν φιλία ὑπὸ μὴ πειθομένων διαφυλαχθείη" 
ποῖον δ᾽ ἂν ἀπειθούντων στράτευμα νίκης τύχοι: πῶς δ᾽ 
ἂν μᾶλλον ἐν μάχαις ἡττῷντο ἄνθρωποι ἢ ἐπειδὰν ἄρξων- 

γι σ΄ “ ΄ ἊΝ 

ται ἰδίᾳ ἕκαστος περὶ τῆς σωτηρίας βουλεύεσθαι" τί δ᾽ ἂν 
2, ᾿ Ν , ες ἊΝ Ἀ σ' ΔΝ ; 

ἄλλο ἀγαθὸν τελεσθείη ὑπὸ μὴ πειθομένων" ποῖαι δὲ πο- 
Ἂ “δΟ ’ὔ’ Ἃὃ ΄“ 3 7 σ΄. 

λεις νομίμως ἂν οἰκησειαν᾽ ἢ ποῖοι οἶκοι σωθείησαν᾽ πῶς 

τ: μὲν] μὲν οὖν 1).(. ἐπιλείψη Α.}). 510}. ΕἸ. 46, τοϑ, οἸἴδ 5 πολ νάκεθιν 
διατ. ἂν μάλιστα 10. οἵ 4] διατελοίημεν δον. ἐχρῆν] χρὴ 0. 2. δὴ] ἔφη 
10. οπι. δίοῦν. ΕἸ. 33. 148, οἰΐδῃβ ἐνν.---2. ἄρχοντι, οἵ εἰ τοίνυν---ἀγαθόν ἐστιν. 
ἀπειθοῦν ίοῦν. πῶς δ᾽ ἄλλως (ἂν ὅ΄[ο}}.} μᾶλλον ἡττῶνται ἐν μάχαις [). 510}. 
ἢ οπι. Α.6. ργζ. ἄρξονται . τῆς οἵη. 5΄΄ΛΟὉ.. μὴ] τῶν μὴ ἃ. 5. ν. Υ. 
πειθομένων τοῖς κρείττοσι Δ6α. 1).(. πηρ'. ᾿. ἢ ποῖοι] ποῖοι δ᾽ Ὠ. δίοῦν. 

Ι. Ἰηϊππὶ 1071 σαρ᾽θ ματι 6886 διατελοῖμεν͵ ατῸ σοηβθηϑιι {ΘΠ ΓῸΓ 
Δ 7, 5» 37» ϑυδρίοαίαβ Βπ| ἴῃ Δηη0- ΌΤΙ Θχοθρίο  οθθθῸ ἔουτηδπι ΡΓΌΡΘ 
ἰδῦοηθ δα δὰμῃ ἰοοια. ΘΟῊΝ, 5901 δρο]ίατα ἀρ Χοπορμοηίθμ, βεα οἱ 
ν. τ Αἃ μὲν οἵ μὲν οὖν σοηΐ. 7. σοπϑδίδηϊεον γτϑϑυεπθηάδιη. Υ. δὰ 5, 3. 
85.448. δᾳ: ΔηΘΌΣ 2, ΤΆ: 
ΠΤ ΝΩ Οοηξ. ἤομῃ. Οἀ. Β,4}: Ε,12, 2. οἰκήσειαν)] ἴὔδιιπι δοίν] Δρρτο- 

Βιοπγ5. Απί. Βοηι. 4, 36. ΗΥΤΌΗ. Ραῦππὶ Ἰοοὶ Ηἰβι. ὅτ. ἄν Θν νι ἦν Ὁ ΘΝ 
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3 δ᾽ ἂν νῆες ὅποι δεῖ ἀφίκοιντο᾽ ἡμεῖς δὲ ἃ νῦν ἀγαθὰ ἐχο- 

μεν διὰ τί ἄλλο μᾶλλον κατεπράξαμεν ἢ διὰ τὸ πείθεσθαι 
τῷ ἄρχοντι: διὰ τοῦτο γὰρ καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας ταχὺ 
μὲν ὅποι ἔδει παρεγιγνόμεθα, ἀθρόοι δὲ τῷ ἄρχοντι ἑπόμε- 
νοι ἀνυπόστατοι ἦμεν, τῶν δ ἐπιταχθέντων οὐδὲν ἡμιτελὲς 
κατελείπομεν. εἰ τοίνυν μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν 
φαίνεται εἰς τὸ καταπράττειν τἀγαθὰ, οὕτως εὖ ἴστε ὅτι 
αὐτὸ τοῦτο καὶ εἰς τὸ διασώζειν ἃ δεῖ μέγιστον ἀγαθόν 

4ἐστι. καὶ πρόσθεν μὲν δὴ πολλοὶ ἡμῶν ἦρχον μὲν οὐδε- 
νὸς, ,ἤρχοντο δέ νῦν δὲ κατεσκεύασθε οὕτω πάντες οἱ 
παρόντες ὥστε ἄρχετε οἱ μὲν πλειόνων, οἱ δὲ μειόνων. 
ὥσπερ τοίνυν αὐτοὶ ἀξιώσετε ἄρχειν τῶν ὑφ᾽ ὑμῖν, οὕτω 
καὶ αὐτοὶ πειθώμεθα οἷς ἂν ἡμᾶς καθήκῃ. τοσοῦτον δὲ δια- 
φέρειν δεῖ τῶν δούλων ὅσον οἱ μὲν δοῦλοι ἄκοντες τοῖς 
δεσπόταις ὑπηρετοῦσιν, ἡμᾶς δ᾽, εἴπερ ἀξιοῦμεν ἐλεύθεροι 
εἶναι; ἑκόντας δεῖ ποιεῖν ὃ μββείοτῶν ἄξιον φαίνεται εἶναι. 
εὑρήσετε δ᾽, ἔφη, καὶ ἔνθα ἄνευ μοναρχίας πόλις οἰκεῖται, 
τὴν μάλιστα τοῖς ἄρχουσιν ἐθέλουσαν πείθεσθαι ταύτην 

ἥκιστα τῶν πολεμίων ἀναγκαζομένην ὑπακούειν. παρῶ- 
μέν τε οὖν, ὥσπερ Κῦρος κελεύει, ἐπὶ τόδε τὸ ἀρχεῖον, ἀσκῶ- 
μέν τε δ ὧν μάλιστα δυνησόμεθα κατέχειν ἃ δεῖ, παρέ- 

8. ἔχομεν ἀγαθὰ 10. διὰ τί] δ Ὁ. ργ., τί 8. ν. 684. τη. μᾶλλον 1Πη1{|0 
ν Βα 86. 1). οαά. τη. (ὰ. τηρ. ΓΤ. δλοῦ Ὁ. παρεγιγνώμεθα 06 
ἁθρόοι 1). κατελίπομεν Ἀ.1). ργ. α.Μ. τἀγαθὰ Α. τὰ ἀγαθὰ 1).α. 50}. 
οὕτως οι. 1). 5[0}. αὐτὸ] τὸ αὐτὸ 1). ὅίο}., Θα]α8. Α. καὶ αὐτὸ, Ομλ880 
ΤηΟΧ καί. δισώζειν 10). 4. μὲν δὴ] δὴ α. ἦρχον---ἤρχοντο δέ] ἦρχον. 

ὑφ᾽} ἐφ᾽ Ὁ αὐτοὶ] αὐτοὶ ἡμεῖς πειθό- 
καὶ ἡμᾶς 1). καθήκῃ Ῥορρο. Ἀδο- Α.α. 

ἄξιον φαίνεται ΔΑΝ, φαίνεται ἄξιον 10. 
5. μάλι Α. δεῖν 1). 

οὐδενὸς δὲ ἤρχομεν Δ.α. 
μεθα 1). ἡμᾶς] ὑ ὑμᾶς τῇ 
καθήκοι 1). δεῖ] ἡ ἡμᾶς δεῖ 1). 
ἥκιστα) ἥκιστατα 1). οὐ μάλιστα (α. ΠΟΥ. τηρ;. Τ. 
παρέχομεν ).α. 

δαηί οὔαπὶ Ρ]αΐοΠΒ ἸΟΟῚ τηθ]1] 51- 
ΤΏ1165, νϑ] αὐ] λ61ρ. 4, Ρ. 421 : Ὁρᾷς 
ὅτι πᾶσαν ἄρδην πόλιν ἀπολλύασι, καὶ 
αὖ τοῦ εὖ οἰκεῖν καὶ εὐδαιμονεῖν μόνοι 
τὸν καιρὸν ἔχωσιν, οἴ Ρ. 422 ἃ : Ἕως 
ἂν ἡ πόλις σοι οἰκῆ σωφρόνως. (ἫΝ, 
Ὕ. δὰ πᾶ. 5,1, 13, οἱ ὧ(θ αϑὰ δον! 
δα “68. δίθρῃ. 

σωθείησαν͵ Ιἀφῃ 6 Πᾶς [οστηὰ α1- 
σοπααπὶ ΄ποα 46 σωθείημεν εἴ σωθείη- 
τε Ἴ. 1, 42, (6 εἴητε 6, 3, 1Ο, ΠΟ 
ΤηΔΡῚ5 ἴογθηα ἡπάτὴ εἴησαν 8, 2, 22, 
οὔβὶ αὐγιιπηαιιθ παρα Ἰατὴ το γοτιε, 
ρα εἴησαν, απο οδὲ ΘΠ 1, 2, 12, 

ΟἸΠῚ εἶεν ͵ΔΠῚ δηξ αι! ξ5. ΘΟ αϑιιπὴ 
ΑΠΔΡ.1, 1, 5» Οὐτατθηΐ, 1, 5» 10, Οὕ 
ΘΟάθη Αἰζουπαῦ ἴθ ᾿ΙὈτὶΒ Ἠγοαοί!, 
“μον α1618. οὐ Δ] οσιιπι, 46 ααῖθιι8 δὰ 
'ΓΠ65. ϑίθρῃ. ν. Εἰμὶ, νο]. 4, Ρ. 261 Α, 
α΄ φαίησαν οδὲ ἃρΡ. Το. 2, ΟἹ, 1, 
φαῖεν 1ῃ ἸΟΓΟῸ φ'΄ΘΠΉ]ηΟ 2, ύδ, 1, γνοίη- 
σαν οἱ εἰδείησαν ἂρ. ἰ)οιηοβίῃ. Ρ. 807, 
7; 900, 20, παραδοίησαν 8θ1η6] ρεΓρο- 
ῬΆτη 1ἢ τη 6] ΟΥ θι8 ΑΠΑ}0. 2, 1,το. Υ. 
Κιάα. «ὦ Τθαννθ8. Ρ. 452 8. 

4. μέγιστον ἀγαθὸν τὸ πειθαρχεῖν] 
Οοπῇ. 3 8ε᾽ν. δορί. 22οθ. ΗΠΤΟΗ. 

4. ἄνευ μοναρχίας  Γαηρσὶτ ΑΙΠΘΏΔΒ, 
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χωμέν τε ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆσθαι Κύρῳ ὅ τι ἂν δέῃ. καὶ 

τοῦτο γὰρ εὖ εἰδέναι χρὴ ὅτι οὐ μὴ δυνήσεται Κῦρος εὑ- 

ρεῖν ὕ τι αὑτῷ μὲν ἐπ᾿ ἀγαθῷ χρήσεται, ἡμῖν δὲ οὗ, ἐπεί- 

περ τά γε αὐτὰ ἡμῖν συμφέρει καὶ οἱ αὐτοί εἰσιν ἡμῖν 

πολέμιοι. 
6 Ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπε Χρυσάντας, οὕτω δὴ καὶ ἄλλοι [2] 

ἀνίσταντο πολλοὶ καὶ Περσῶν καὶ τῶν συμμάχων συνε- 

ροῦντες" καὶ ἔδοξε τοὺς ἐντίμους ἀεὶ παρεῖναι ἐπὶ θύρας 
καὶ παρέχειν αὑτοὺς χρῆσθαι ὅ τι ἂν βούληται, ἕως ἀφείη 

Κῦρος. ὡς δὲ τότε ἔδοξεν, οὕτω καὶ νῦν ἔτι ποιοῦσιν οἱ 

κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ὑπὸ βασιλεῖ ὄντες, θεραπεύουσι τὰς τῶν 

" ἀρχόντων θύρας. ὡς δ᾽ ἐν τῷ λόγῳ δεδήλωται Κῦρος 
καταστησάμενος εἰς τὸ διαφυλάττειν αὑτῷ τε καὶ “Πέρσαις 
τὴν ἀρχὴν, ταὐτὰ καὶ οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλεῖς νόμιμα ἔτι 

8 καὶ νῦν διατελοῦσι ποιοῦντες. οὕτω δ᾽ ἔχει καὶ ταῦτα 
ὥσπερ καὶ τἄλλα: ὅταν μὲν ὁ ἐπιστάτης βελτίων γένηται, 
καθαρώτερον τὰ νόμιμα πράττεται: ὅταν δὲ χείρων, φαυ- 
λότερον. ἐφοίτων μὲν οὖν ἐπὶ τὰς θύρας Κύρου οἱ ἔντιμοι 
σὺν τοῖς ἵπποις καὶ ταῖς αἰχμαῖς, συνδόξαν πᾶσι τοῖς ἀρι- 
στοις τῶν συγκαταστρεψαμένων τὴν ἀρχήν. 

δύνηται Α.}. αὐτῷ Α.Ὁ. 
6. ἄλλοι] οἱ ἄλλοι Α.}.ὅ. 5. ν.Υ. 
ῬΙ (. αὐτοῖς σ:.5.ν- Ὁ. ἂν οἵη. Α. 
τόδε Δ. τοῦτο 1). βασιλέα 10. 
ΘΟΥΥ. ταὐτὰ) ταῦτα Α.(α. τὰ αὐτὰ 10. 
ἄλλα 1Ὁ. βελτίω Α. 
τοῖς ἵπποις Ὁ. 

χρῆται ἢ. τά γε] τὰ ἢ. ξυμφέρει α. 
τῶν] τῶν ἄλλων 1). αὐτοὺς Α.1). 

ἀφείη Α.α.Μ. ἂν ἀφίη Ὁ. τότε] 
ἡ. αὑτῷ] αὐτῷ Α.Ε. ργ. ἑαυτῷ 1) .ἃ 

νόμιμα] ὡς νόμιμα Ὁ. 8. τὰ 
τὰς κύρου θύρας σὺν ταῖς αἰχμαῖς καὶ 

5. δυνήσεται] Οὐ μὴ οὑτη οομ͵ιπ6- ΡΙῸ δέξωνται, αὐ Α. οσὰπὶ Οθίθυ]β, 
{ΠνῸ ῬΥΘΟΒΘΠΓ5, αὖ Ὠϊς ἴῃ ΠΟΠΠ1]]15, 
Ἰωποίππι, τοοΐθ Ῥουβοηιῖβ δα Αὐ]βίορῃ. 
βίη. ὁόο, Ρ. 217, ϑιβία]ῦ ΑἸΔ0. 
2, 2, 12, ὉῚ πὴ Ν᾽ δἰ βκῖτπιβ οὐκέτι μὴ 
δυνήσεται ῬΙῸ δύνηται, ὨΘαπ6 οὐ μὴ δύ- 
νωνται ΠΊΘΓΟΙ. 11,15» [ΟΡ παάπη. [ἡ- 
Ὀτγογιπα ααδι οχίρτιᾶ δἰύ 65 τη} {18 
οβίθηα!ῦ ΘΧθ]ρ0}18 ΚΙαα. δα Ἰ αν 68. ρΡ. 
400, Ου) 5 Ὧ(6 Απδρ. 4, 8, 15: Οὐδεὶς 
μηκέτι μείνῃ, ΘΟΠ] οι ΓΆ ΠῚ μενεῖ ΘΟΠΗ͂Γ- 
πηαῦ οοὐ. Μεαϊο., φαὶ μένει. Νρο αἸΠ- 
ΟἾΠοΥ φουγθοῖῖο ἰν. 7: 3. 26: Οὐ μὴ δεί- 
σῃς τὸν πολέμιον, ἋὈῚ ΠΌΘΓ ὉΠ 
ΑΙΠΒεποοὶ δήσεις, απο ΡΓΟρίτ5 θδί ἃ 
δείσει. Θιδο 5] βουῖρϑιῦ ΧϑΠΌΡΠΟη, 
ΘἔΠΔ πὶ ΒΈΡΙᾺ 3, 2, 8 δέξονται γΘΟΙΡΊΘη- 
ἀπτη οχ Β., αυδπην]β σᾶϑιι ΒΟΒΙΓΠ1ΠῚ 

4ΌΙΡΡΘ 88806 νοοϑ]βθβ ρευπγαΐδηΐα Π1]- 
Ἰαβαᾳαθ, ὉὉῚ ἃ0 Α. αἰδβοβαϊί, Πάεὶ, 
ΝΟ ρ]5 ἰθαθηαιη ΘΧΘΠΊΡ]15 
ΡΙαϊοηϊοὶβ ἃ ΚἸ αϊο 1. 6. τηθυπογαί!β δὲ 
ΘΟΥΤΘΟΙ5, αὖ ἤραὰθ ΧΘΠΟΡῃΟΠΙ π6- 
αὰθ Ρ]αΐοῃὶ Ἵοοποθάθηάα βἰηΐ αἴ 
ΔΙΠΙΘηἃ δυιηῦ Δ Ὁ ΔΓ] ΙΟΥΙ 8. 

6. οὕτω ποιοῦσι---θεραπεύουσι] Υ. 
δα τ; οἱὐσό, Αἰὐδθ. 7.1 ν.22: 

ἡ. ἐν τῷ λόγῳ] 7, 5» 72. 
τ]ὰ ν. δᾶ ἅν; ἃ 

ὡς κατεστήσατο] Οὐοηΐ. 8, ό, 9. 
5ΟΗΝ. 

8. καθαρώτερον] Αοοιναΐδιδ. Τ,6η- 
Π6Ρ. δα ῬΠδ]αν. ᾿ρ. 70. Ρ. 230 σοη- 
εν γ Α]οΚ. 

6 ἴοτ- 

ΒΡ 
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9 Κῦρος δ᾽ ἐπὶ μὲν τἄλλα καθίστη ἄλλους ἐπιμελητὰς, [5. 
καὶ ἦσαν αὐτῷ καὶ προσόδων ἀποδεκτῆρες καὶ δαπανημά- 
των δοτῆρες καὶ ἔργων ἐπιστάται καὶ κτημάτων φύλακες 
καὶ τῶν εἰς τὴν δίαιταν ἐπιτηδείων ἐπιμεληταί: καὶ ἵππων 
δὲ καὶ κυνῶν ἐπιμελητὰς καθίστη οὺς ἐνόμιζε καὶ ταῦτα τὰ 

το βοσκήματα βέλτιστ᾽ ἂν παρέχειν αὑτῷ χρῆσθαι. οὺς δὲ 

συμφύλακας τῆς εὐδαιμονίας οἱ ῴετο χρῆναι ἔχειν, τούτους 
ὅπως ὡς βέλτιστοι. ἔσοιντο οὐκέτι τούτου τὴν ἐπιμέ- 
λείαν ἄλλοις προσέταττεν, ἀλλ᾽ αὑτοῦ ἐνόμιζε τοῦτο 

ἔργον εἶναι. ἤδει γὰρ ὅτι, εἴ τι μάχης ποτὲ δεήσοι, ἐκ 
τούτων αὐτῷ καὶ παραστάτας καὶ στα ΝΟ ληπτέον 
εἴη, σὺν οἷσπερ, οἱ μέγιστοι κίνδυνοι. καὶ ταξιάρχους 
δὲ καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων ἐγίγνωσκεν. ἐκ τούτων κατα- 

τι στατέον εἶναι. εἰ δὲ δέοι καὶ στρατηγῶν που ἄνευ αὐτοῦ, 
ἤδει ὅτι ἐκ τούτων πεμπτέον εἴη" καὶ πόλεων δὲ καὶ ὅλων [᾿ 
ἐθνῶν φύλαξι καὶ σατράπαις ἥδει ὅτι τούτων τισὶν εἴη 
χρηστέον καὶ πρέσβεις γε τούτων τινὰς πεμπτέον, ὅπερ ἐν 
τοῖς μεγίστοις ἡγεῖτο εἶναι εἰς τὸ ἄνευ πολέμου τυγχάνειν 

ι2 ὧν δέοιτο. μὴ ὄντων μὲν οὖν οἵων δεῖ δι ὧν αἱ μέγισται 
καὶ πλεῖσται πράξεις ἔμελλον εἶναι, κακῶς ἡγεῖτο τὰ αὑτοῦ 
ἕξειν. εἰ δ᾽ οὗτοι εἶεν οἵους δέοι, πάντα ἐνόμιζε καλώς 
ἔσεσθαι. ἐνέδυ μὲν, οὖν οὕτω γνοὺς εἰς ταύτην τὴν ἐπιμέ- 
λειαν᾽ ἐνόμιζε δὲ τὴν αὐτὴν καὶ αὑτῷ ἄσκησιν εἶναι τῆς 
ἀρετῆς. οὐ γὰρ ᾧετο οἷόν τε εἶναι μὴ αὐτόν τινα ὄντα οἷον 

13 δεῖ ἄλλους παρορμᾶν ἐπὶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἔργα. ὡς δὲ 

9. πρόσοδον ἃ. ἐνόμιζε καὶ] ἐνόμιζεν ἢ. αὐτῷ ΔΑ... ἑαυτῷ Ὁ. ΤΌ. 
τῆς οτη. Α. οἱ οτῃ. 10. ὅπως οπη. 1)., 4] Ροβί ἔσοιντο Δα τ βο]ι5 αὐτὸς 
ἐσκόπει καί. αὐτοῦ Δ.(α. ἑαυτοῦ 1). τοῦτον Ἀ. εἴτε Ὦ. “μάχη Α.α. 

3, Ν “ Ν Ὺ ’ , 

εἴη οτη. ἰ}. καὶ πεζῶν] καὶ α. τηρ.Γζ. καταστέον (. 11. εἰ δὲ δέοι 1). 
᾿) ΄ " ΄ » ς σ- " “ μ , Ὺ 

εἰ δέοι Α.Ο. ΡΥ. εἰ δέοι δὲ (ἃ. 5. ν. τ. ἑαυτοῦ 1). ἤδει ὅτι] ἥδιόν τι Α.α. 
πεμπέον (ἃ. ΡΓ. τισιν εἴη] τισὶν ἢν (819) 0. ὅπερ) ὅ ὅτιπερ α. δέοιντο 
Α.α. 12. ἤμελλον ΔΑ.α. κακῶν ἃ. τὰ αὑτοῦ] τ᾿ αὐτοῦ Δ. τὰ αὐτοῦ 6. 

ἃ δ “ Ν᾿ νν » , τὰ ἑαυτοῦ 1). ἐνόμιζε] ἐλογίζετο 10. οὖν οἵη. 0. ἐνόμισε 1). αὐτῷ 
Α.6α. ἑαυτῷ 1). τἀγαθὰ καὶ καλὰ ἔργα 1). 

9. βοσκήματα] ὅοΠο0]. ΑΥΒΙΟΡΉ. τούτους, αἰιο ΠΟῊ οΘρῚ᾿ οογθοῖου [})., 
Αολ. 811: Ἐπὶ χοίρων δὲ καλεῖται τὸ ροδίζη τὖ 2,1, 5: Τοὺς μέντοι Ἔλ- 
βόσκημα: Ξ. δὲ ἐν ζ΄ καὶ ἐπὶ ἵππων τέ- ληνας---οὐδέν πω σαφὲς λέγεται εἰ ἔ- 
θεικε τὴν λέξιν. πονται. αποα Αἰ νϑυθατη οορὶιαγοῦ 

βέλτιστα χρῆσθαι Ἰαπροπάα βιηΐ. απδηλ) ΡΙΌΡ’Θ Ἰη θυ Ροβιία ἸηΐουίιΓ. 
5ΟΌΗΝ. (ὐοπῇ. δα 7, 2,17. Σκοπεῖν στη ΔΟΟΙ8. 

Θὲ συμφύλακας] Ἐοβάριη κοινῶνας 50 ἡπηρι Οὐπιπηοηΐ, Δι θυ» δ: Φθόνον 
αἴοῖῦ ἃ. τό, ΒΟῊΝ, (πὴ ἀδῦ. οὔϊαπὶ σκοπῶν τί εἴη: ο: Σχολὴν σκοπῶν τί εἴη. 
5; Ὁ, Τα 12. τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἔργα] (οηΐ. 
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ταῦτα διενοήθη, ἡγήσατο σχολῆς πρῶτον δεῖν, εἰ μέλλοι 
δυνήσεσθαι τῶν κρατίστων ἐπιμέλεσθαι. τὸ μὲν οὖν προσ - 
ὀδων ἀμελεῖν οὐχ οἷόν τε ἐνόμιζεν εἶναι, πρρονοῶν ὅτι πολ- 
λὰ καὶ τελεῖν ἀνάγκη ἔσοιτο εἰς μεγάλην ἀρχήν᾽ τὸ δ᾽ αὖ[9] 
πολλῶν κτημάτων ὄντων ἀμφὶ ταῦτα αὐτὸν ἀεὶ ἔχειν ἤδει 
ὅτι ἀσχολίαν παρέζοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμέλεσθαι. 

τ4 οὕτω δὴ σκοπῶν, ὅπως ἂν τά τε οἰκονομικὰ καλῶς ἔχοι 
καὶ ἡ σχολὴ γένοιτο, κατενόύησέ πως τὴν στρατιωτικὴν 
σύνταξιν. ὡς γὰρ τὰ πολλὰ δεκάδαρχοι μὲν δεκάδων ἐπι- 
μέλονται, λοχαγοὶ δὲ δεκαδάρχων, χιλίαρχοι δὲ “λοχαγῶν, 
μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων, καὶ οὕτως οὐδεὶς ἀτημέλητος γῦ: 
γνεται, οὐδ᾽ ἣν πάνυ πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων ὦσι, καὶ 
ὅταν ὁ στρατηγὸς βούληται χρήσασθαί το" τῇ στρατιᾷ, 

τ ἀρκεῖ ἢν τοῖς μυριάρχοις παραγγείλῃ: ὥσπερ οὖν ταῦτ᾽ 
ἔχει, οὕτω καὶ ὁ Κῦρος συνεκεφαλαιώσατο τὰς οἰκονομικὰς 
πράξεις" ὥστε καὶ τῷ Κύρῳ ἐγένετο ὀλίγοις διαλεγομένῳ 
μηδὲν τῶν οἰκείων ἀτημελήτως ἔχειν καὶ ἐκ τούτου ἤδη 
σχολὴν ἦγε πλείω ἢ ἄλλος μιᾶς οἰκίας καὶ μιᾶς νεὼς ἐπι- 
μελόμενος. οὕτω δὴ καταστησάμενος τὰ αὑτοῦ ἐδίδαξε καὶ 
τοὺς περὶ αὐτὸν ταύτῃ τῇ καταστάσει χρῆσθαι. 

Τὴν μὲν δὴ σχολὴν οὕτω κατεσκευάσατο αὑτῷ τε καὶ 
τοῖς περὶ αὐτὸν, ἤρχετο δ᾽ ἐπιστατεῖν τοῦ εἶναι οἵους δεῖ[6] 
τοὺς κοινῶνας. πρῶτον μὲν ὁπόσοι ὄντες ἱκανοὶ ἄλλων 
ἐργαζομένων τρέφεσθαι μὴ παρεῖεν ἐπὶ τὰς θύρας, τούτους 

τό 

12. [ΔὈΓῚ ἐπιμελεῖσθαι ἢϊς οὖ 1ηΠ ἃ. 
βενω. αὐτὸν ἀεὶ] ἑ ἑαυτὸν .. 
οὕτω] ὅτω 6. φτ. ὅπως ἂν οτη. 9. 
λοῦνται Δ. ΟΘΟΙΥ. ἀτιμ. πὶς οὐ Ἰηδὰ ἃ. 
τηρ΄. Τ΄ οὐδὲ εἷς 10. 
γέλῃ, αὖ νιάοφίαν, Ὦ.. ρῥγ. 

προόδων 10. ρῖ΄., αὖ νϊἀοίαγ, αὶ ς 
ἀσχολείαν Α. παρέξει Α.}0. 14. 

δεκάδων] δέκα δὲ ὧν Ὁ. ἐπιμε- 
μυρίαρχοι δὲ χιλιάρχων οἵη. Δ... 

οὐδ᾽ ἣν] οὐδ᾽ ἂν ἡ 10. πάνυ] πάλιν 1). παραγ- 
15. οὕτω] οὗτος ἢ). μηδὲν Ο. μηδὲ Α.1).α. 

ἐπιμελούμενος Δ.α. δὴ] δὲ Ὁ. αὐτοῦ Α.(. ἑαυτοῦ 1). ἐδί- 
δασκεν :. αὑτὸν 1). τό. οὕτως Α.Ὁ. παρεσκευάσατο ἉἈ. αὐτῷ ἃ. 
Ὀ͵Γ.» οὕτω Α. ἑαυτῷ 10. τε. ἢ. ἦρχε. τὸ Α. οἵους δεῖ εἶναι τοὺς ). 
κοινῶνας Ἁ. σ. τηρ. κοινωνοὺς 1). κοινωνοῦντας ἃ. μὴ παρεῖεν καὶ μὴ πε- 
ριέναι Α. οἵ μὴ 8. ν. Γ᾿ ΡΟΠΘΗΒ, καὶ ἀαΐοτη μα Ποὶϊδ ποίδηβ ἃ. ΡΓ., (αἱ ΘΟΥΤ. παρεῖεν. 

7» ἢ» 85: 5. ΠῚ. Οὐπιπιθηΐ. 1,2, 23: 14. δεκάδων) Δεκαδέων [)., 4] δέκα 
Πάντα ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τὰ τ- 

γαθὰ ἃ ἀσκητὰ εἶναι. ἴΠ01 5.110. τἀγαθά. 
12. τῶν κρατίστων] Ι. 6. τῆς τῶν 

ὅλων σωτηρίας, ατιοα Βύδι!πη ΒΘΑΌΪΡΙΣ, 
1Ἰᾷ δϑῦ βιτητηθο σοὶ. (ὑδίθυιιτη ΠΆΡΤΑΙΙΟ, 
ααδθ πὶς ρᾶγθη 681 αἰβηπάϊταν, τορο- 
αὐὰν ηἶα ἃ. τ6. 5ΟΗΝ, 

δὲ ὧν, νοΟ] 1556. νιαθὺὶ δηϊηδανογί 
ΟΠ ποι άθγαβ, 41 γοοθρὶς ααοα οἰϊατα 
2.9 2, 30 ΟΕΠῚ ΔΙ[6ΙῸ οϑί οοηξιβιτη. 
(δου απ πίοι χιλιάρχους οἱ λοχαγοὺς 
ἄθθϑϑθ ταξιάρχους δηϊηδάνονοις ΒοΥ- 
ΠΘΙΠΔΉΠΤΙΒ. 

βὈ 2 
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3 ͵ 7 Χ Χ ΄ » Ἃ 9.) 27 

ἐπεζήτει, νομίζων τοὺς μὲν παρόντας οὐκ ἂν ἐθέλειν οὔτε 
Ἂν , Ν Ν ΄ Ν Ἂ 

κακὸν οὔτε αἰσχρὸν οὐδὲν πράττειν καὶ διὰ τὸ παρὰ ἀρ- 
53 Ἁ Ν 7 7 ΄“ - Ὁ ο 

χοντι εἶναι καὶ διὰ τὸ εἰδέναι ὅτι ὁρῷντ᾽ ἂν ὅ τι πράττοιεν 
ΟΝ “- 7 ἃ Ἁ Χ “- 4 “- Ἃ 

ὑπὸ τῶν βελτίστων" οἱ δὲ μὴ παρεῖεν, τούτους ἡγεῖτο ἢ 
» 7 Ἃ ὮΝ 7 ἴω ἴω 3 “ 

17 ἀκρατείᾳ τινὶ ἢ ἀδικίᾳ ἢ ἀμελείᾳ ἀπεῖναι. τοῦτο οὖν πρώ- 
τον διηγησόμεθα ὡς ̓ προσηνάγκαζε τοὺς τοιούτους “παρεῖ- 
ναι. τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ μάλιστα φίλων ἐκέλευσεν ἂν τινα 
λαβεῖν τὰ τοῦ μὴ φοιτῶντος, φάσκοντα λαμβάνειν τὰ 
«ς ΄“- 5 ΚῪ ΄ 7] Ἂν Ἢ Χ ς , 

ἑαυτοῦ. ἐπεὶ οὖν τοῦτο γένοιτο, ἧκον ἂν εὐθὺς οἱ στερόμε- 
« » "Φ « ἅ ω ἌἊ ᾿ , » 

ιϑνοι ὡς ἠδικημένοι. ὁ δὲ Κῦρος πολὺν μὲν χρόνον οὐκ[7] 
5 “ ω 7 ς ᾽ὔ Ἁ 7 

ἐσχόλαζε τοῖς τοιούτοις ὑπακούειν" ἐπεὶ δὲ ἀκούσειεν αὐ- 
΄ ΄ 7 Χ ΄“ 

τῶν, πολὺν χρόνον ἀνεβάλλετο τὴν διαδικασιαν. ταῦτα 
" ΄. « ΄σ΄ 7 Χ 7] - Ά 

δὲ ποιῶν ἡγεῖτο προσεθίζειν αὐτοὺς θεραπεύειν, ἧττον δὲ 
» ΡΞ Ἀ ἥῳ καὶ ΄ . ΞΞ - Η 

ιο ἐχθρῶς ἢ εἰ αὐτὸς κολάζων ἠνάγκαζε παρεῖναι. εἷς μὲν 
΄ 7 53 “ Ὁ “- “- 7 

τρόπος διδασκαλίας ἣν αὐτῷ οὗτος τοῦ παρεῖναι: ἄλλος 
Ά ᾿; Ν εκ ΄ ΄σ ΄“- 4 

δὲ τὸ τὰ ῥᾷστα καὶ κερδαλεώτατα τοῖς παροῦσι προστατ- 
» Ἶ ᾿ Χ ΄, ω » ω » ε Ν Χ 

Δοτειν᾽ ἄλλος δὲ τὸ μηδέν ποτε τοῖς ἀποῦσι νέμειν" ὃ δὲ δὴ 
7 , “ ἂΦ , ’ὔ Ν 

μέγιστος τρόπος τῆς ἀνάγκης ἦν, εἴ τούτων μηδενὸς ὑπα- 
΄ , ἊἋ ΄- 

κούοι, ἀφελόμενος ἂν τοῦτον ἃ ἔχοι ἄλλῳ ἐδίδου ὃν ᾧετο 
’ὔ “Δ “ 

δύνασθαι ἂν ἐν τῷ δέοντι παρεῖναι" καὶ οὕτως ἐγίγνετο 
αὐτῷ φίλος χρήσιμος ἀντὶ ἀχρήστου. ἐπιζητεῖ δὲ καὶ ὁ 
νῦν βασιλεὺς, ἣν τις ἀπῇ οἷς παρεῖναι καθήκει. 

21 
7 « Ἄ .- Ἂ, ’, ϑ ΝΣ “" Ὁ Ἀ ᾿ » 

παρέχοντας ἑαυτοὺς ἐνόμισε μαλιστ᾽ ἂν ἐπὶ τὰ καλὰ κἀ- 

Α » » Ὶ » Ἀ » Ὺ 

κακὸν οὔτε αἰσχρὸν] αἰσχρὸν οὔτε κακὸν α.Μ. οὐδὲν] οὐδὲν ἂν Δα. 
παρ᾽ ἴῃ ἢπθο οὗ ρ᾽ ἄρχοντι 1Π1010 ΨΘΓΒαΙΒ. 9, παρὰ τῷ ἄρχοντι Η. καὶ διὰ τὸ 
εἰδέναι οτη. Α.Ε. τηρ΄. ΥΤ. ὁρῷντ᾽ ἂν Ν, ὁρῶ ἴῃ ἤπο οἱ τ᾽ ἂν ᾿ΠἸ010 νουβαβ 10. 
ὁρῶνται Α.α. βελτιόνων 1)., 8684 τηρ΄. Θα(. τη. τίστων, Μ΄. ΘΟΥΤ. 8. Υ. ἢ 
ἀκρατείᾳ] ἀκρατίᾳ 1). ἀδικίᾳ τινὶ .α. 17. διηγησόμεθα ὡς Α.(. ΡΓ. εἴ 
4] ἡγησόμεθα 1). ἡγησάμενος (ἃ. ΘΟΥΤ. προσηκάζετε 1)., 864 ἡ ἴῃ ΓΑΒ. 
προσηναγκάζετο (.. παρ᾽] γὰρ 1)., αυοᾶ Β: ΚΟ . 8606. Οἱ ἑαυτοῦ Α.10. 
οἱ στ. εὐθὺς τὃ, ἐκυύσείώ» μὲν 444. 10. ἐχθροὺς σα. 8. 0 Τ' 

ἄλλως 10. τῶ 10. 

Τοῖς μὲν δὴ μὴ παροῦσιν οὕτω προσεφέρετο. τοὺς δὲ [8] 

10. οὗτος ροξί τρόπος 1). 
οὐὐ οὐρνντ. 
ς ΄ 

ὑπακούοι τις Ἡ. 
ΠΩ ο Ο.ΠῚ 80Ο. 

20. δὲ] μὲν α. 

Ϊῃ 788. ΖΥ, 

17. προσηνάγκαζε) δὲ : προρδδιίαίθ 
ΔΠαα ἱπαποθραί οἵ δαϑιιίαοιθθαζ ; 
ααοα ἀδίποθρ5 προσεθίζειν Ἰδπίονα νο- 
σΑθ 10 αἸοῖίαν. 5ΟΌΗΝ, 

18. θεραπεύειν] Ἐτοαηπροηίΐαιθ τὰς 
θύρας. τὖὖ οδϑ΄ 85. 6, παρεῖναι ἐπὶ τὰς 
θύρας, αἱ ο5ὲ 5. τό. 5ΟῊΗΝ. 

εἰ] εἴ τις Ναπί. οὐ ΑἸα. 
ἐν τῷ] αὐτῷ (ἃ. (ΟΥ̓. 8. Υ. Υ΄ 

οὕτως Α. 

τὰ ῥᾷστα) τἀρεστὰ Α.α. 
ὑπακούειν Α. 

δόντι [οτίαββθ (ὰ. Ῥυ. 
κἀγαθὰ] καὶ ἀγαθὰ Δ.α. 

20. ὁ---μέγιστος τρόπος ἦν,-ἐδίδου] 
Υ. δα ΑΠΔΡ. 6. ΒΥ Ὁ δὲ τρόπος τῆς 
ὀρχήσεως ἦν, ὁ μὲν---σπείρει. 

εἰ ὑπακούοι] Θποα ροβί εἰ ν6] ὑπα- 
κούοι αὐδπηΐ ΠΟΏΠῚΠ)1 τις, ΟΟΥΤΘΟ- 
τοΥβ νϊἀϑύτιν ἀπσπη μι αης18 ὑπακούοι 
ῬΟΙΟΥΥῚ δα ΒΘ] ΘΠ5 τοῦτον. 



δ ἐν 5 41} Τὰ ὁ ΡΗΣ 

γαθὰ ἐ ἐπαίρειν, ἐπείπερ ἄρχων αὐτῶν ἐνόμιζε δικαίως εἶναι, 
εἰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειν πειρῷτο τοῖς ἀρχομένοις πάν- 

“τῶν μάλιστα κεκοσμημένον τῇ ἀρετῇ. αἰσθάνεσθαι μὲν 
γὰρ ἐδόκει καὶ διὰ τοὺς γραφομένους νόμους βελτίους 
γιγνομένους ἀνθρώπους" τὸν δὲ ἀγαθὸν ἄρχοντα βλέποντα 
νόμον ἀνθρώποις ἐνόμισεν, ὅτι καὶ τάττειν ἱκανὸς ἐστι καὶ 

23 ὁρᾶν τὸν ἀτακτοῦντα καὶ κολάζειν. οὕτω δὴ γιγνώσκων 
πρῶτον μὲν τὰ περὶ τοὺς θεοὺς μᾶλλον ἐκπονοῦντα ἐπε- 
δείκνυ ἑαυτὸν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἐπεὶ , εὐδαιμονέστερος 
ἦν. καὶ τότε πρῶτον κατεστάθησαν οἱ μάγοι, ὕμνει τε ἀεὶ 
Ψ ΞΤ εν ἡ) ᾿ κ ΕΟ 2.5 (ἐὺ ἀζ εἰ - 
ἅμα τῇ ἡμέρᾳ τοὺς θεοὺς καὶ ἔθυεν ἀν᾽ ἑκάστην ἡμέραν οἷς 

24 οἱ μάγοι θεοῖς εἴποιεν. οὕτω δὴ τὰ τότε κατασταθέντα έτι 
καὶ νῦν διαμένει παρὰ τῷ ἀεὶ ὄντι βασιλεῖ. ταῦτ᾽ οὖν 
πρῶτον ἐμιμοῦντο αὐτὸν καὶ οἱ ἄλλοι Πέρσαι, νομίζοντες 
καὶ αὐτοὶ εὐδαιμονέστεροι ἔσεσθαι, ἢν θεραπεύωσι τοὺς 

Ν “ ς » Ψ “ Ἂ Ἂς. ἐ Ν 

θεους, ὠσπερ ὁ εὐδαιμονέστατος τε ὧν καὶ ἄρχων καὶ 
ΕΝ “- ἴω “ 5 ΄ « εἶ 

25 Κύρῳ δ᾽ ἂν ἡγοῦντο ταυτὰ ποιουντες ἀρέσκειν. 0 δὲ [9] 
“- Ἄ ΄- ἃ ΄“- » , Ν. «ε “ » Ν 

Κῦρος τὴν τῶν μεθ᾽ αὑτοῦ εὐσέβειαν καὶ ἑαυτῷ ἀγαθὸν 
᾿ 7 ͵ ͵ ΩΣ ΄ , ΝΥ ΄ 

ἐνόμιζε, λογιζόμενος ὥσπερ οἱ πλεῖν αἱρούμενοι μετὰ τῶν 
΄- “ Ἃ Ἁ χω , Υ 

εὐσεβῶν μᾶλλον ἢ μετὰ τῶν ἠσεβηκέναι τι δοκούντων. 
δ ᾿ 7 " ΄ ε βὰ 

πρὸς δὲ τούτοις ἐλογίζετο ὡς εἰ πάντες οἱ κοινῶνες θεοσε- 
“- 5 - ΕΝ 5» Χ 5,7 7 Ε 7 ἀν; 

βεῖς εἰεν, ἧττον ἂν αὐτοὺς ἐθελειν περί τε ἀλλήλους ἀνο- 
᾿ - ε Ἂς ’ ,ὔ 3 ΄ 

σιὸν τι ποιεῖν καὶ περὶ ἑαυτὸν, εὐεργέτης νομίζων εἶναι τῶν 
ἐπαίρειν] παρορμᾶν ἔργα α. τη. δύ 4] παρορμᾶν Ροϑβί μάλιστ᾽ ἂν, ἔργα Ροβί 

ἐπαίρειν Ροηϊῇ 0. ἄρχων ἦν αὐτῶν 10. ἐνόμιζε---εἶναι οἴῃ. ).Η. ἑαυτοῦ Ὁ. 
κεκοσμημένος [). νόμον; τί διαφέρει ὁ ὁ νόμος τοῦ βασιλέως Εα. ΠΡ. 223. ΓΛΌΥῚ 
ἐπεδείκνυεν. ὑμνεῖν---τοὺς θεοὺς ἅπαντας καὶ θύειν Ὁ. ἀν᾽ Α.(. σοΥγ. ἂν 
17). τ᾿: εἶπον Ὁ. 24. τὰ οἵη. Ὠ. 25. μετ᾽ αὐτοῦ Ὁ). 
ἀγαθὴν ἃ. 5.ν.τ. Μ. ἧττον ἂν] ἥττονα Α.Ὁ. 

21. ἐπείπερ---εἶναι ΜΊΠΙ ἰοίατ μος Ὁ, τι; 7. 3.1; 5. 35. 568 ΙΟΟ] ΡΟΒΙΙ 
ΘΟ]Οη 80 Δ]16ηὰ τηϑηῖι ἢος οοτΐθ ἴῃ 
Ἰοοο 6888 νἱἀ βία, φαὶρρα ἃ Ἰοοὶ 86η- 
τθη11ἃὰ Δ]]Θπιη. ΒΟΉΝ, ϑυαθρεοοία 
τϑαα!ΐ οὐϊαπὶ ν 1. 50Γ. 

22. βλέποντα νόμον] Οοηΐ. ΟἸς. ἀ6 
166. 2. 13. ΗὔΊΤῸΟΗ. 

28. ἐπεὶ εὐδαιμονέστερος ἦν οϑί: 

Ῥοβίαᾳαδιηῃ [δ]Ἰοϊζαΐθμη τ] ΟΥΘπΔ οχαΐ 
ϑϑθοιαΐαβ. (Οηΐ. 5. 24.- Δεῦθὰα καὶ 
τότε--- οἱ μάγοι, ὨΪΒ1 5]ηΐ δῦ ἸοοΟ 580 
τηοία δῦ 6 Β6ΠΟ]1Ὸ πδΐδ, ᾿ἰ6 ἀοἔβηα6- 
θα Ζοιμπῖπιδ, αὖ τηᾶροῸθ πης ἀθμηιιπι 
ἃριὰ Αββυυὶοβ ἰηβύαϊοβ 886. αἰοδΐ 
Χϑηορμοη. Αρυάᾶ Ῥοῦβαβ δηϊμπη τηᾶ- 
ΘΟ ὙΒΠΙΡΊΟΠΘΒ. ΤΠΘΠΊΟΥΔΙΪ 4. 5» 51; 

ἃ γΠῸ ἀοοῖο βαπηΐ 46 Μεα!]58, ἃ ααϊριιβ 
ΓΟ]ΙΡΊΟΠΘΒ ᾿δῦαϑ ὈΥΙΤ στη 5110 ἸΠΊΡΘΙΙΟ 
ΟΥγὺὶ υδηβ]αΐαβ δα Ῥδῦβαβ ἔιι]886. 6Χχ 
μος Χοποροη 8 ἰΙοοο οΟἸ]ορὶῦ ΗΘ 
Ταδόπ, δῖος. νοΐ. δ... 425. 50ΗΝ. 
Νβαὰθ ἢϊς ἀθ Αββϑυυ!β πες γο] 15 
Ιοοῖὶβ 46 Μϑα!β ροίϊπιβ ΄πδᾶῖη 6 ῬΕΓΒῚΒ 
Ἰοψαϊίατ : ΧΘΠΟΡΠΟΩ, πὸ οἸηηϊα 1114 ἐν 
τοὐύτῳ---οἱ μάγοι 6ΘΧ ΒΘ] πο ΠΕ 15 Π0η- 
ἢαΐα νἱἀδαπίυν. 

25. οἱ πλεῖν αἱρούμενοι 1 Οὐηΐ. 
Δβοη. ϑδερί. όο2, Ηογαῖ. (ὑἌγτη. 2. 2. 
ΗΥΤΟΗ. 

ὡς---ἐθέλειν] Υ΄. δα 2, 4.15. 



914. ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΞΚ ΙΝ5Τ΄. ΟΥ̓ΕῚ 

7 » Ἷ ἣ ΄σι Ὡ] “-“ 

“ὁ κοινώνων. ἐμφανίζων δὲ καὶ τοῦτο ὅτι περὶ πολλοῦ ἐποι- 
σ΄" ᾽ ’ 72 5 “-“ Ψ, "ἡ » ἈΝ Ν 

εἴτο μηδενα μὴτε φίλον ἀδικεῖν μήτε σύμμαχον, ἀλλὰ τὸ 
7 » “ « ΄ ω ἧς Ἂν ΒΥ ΒΕ ᾿νΩν 

δίκαιον ἰσχυρῶς ὁρῶν. μᾶλλον καὶ τοὺς ἄλλους ᾧετ᾽ ἂν 
΄σι' ἃ 3 “ 4 4 ε ΄΄ 

τῶν μὲν αἰσχρῶν κερδεων ἀπέχεσθαι, διὰ τοῦ δικαίου δ᾽ 
7 7 σι 5 Δ ΄-. ΄ι' 

27 ἐθέλειν πορίζεσθαι. καὶ αἰδοῦς δ᾽ ἂν ἡγεῖτο μᾶλλον πάντας 
᾿ς Ν᾿ ἊΝ, εν Ἷ Υ ν 7 

ἐμπιμπλαάνα!:, εἰ αὑτὸς φανερὸς εἴη πάντας οὕτως αἰδούμενος 
ῶ « »-...3 5 ω “Δ ͵ “-“ εἶ 3 , Δ᾽ “ 

2Ζδῶς μῆτ εἰπειν ἂν μὴτε οὐ μόνο μηδὲν ρὲ». πῶσ. [10] 

ρετο δὲ τοῦτο οὕτως ἔξειν ἐκ τοῦδε: μὴ γὰρ ὅτι ἄρχοντα, 
ἀλλὰ καὶ οὗς οὐ φοβοῦνται, μᾶλλον τοὺς αἰδουμένους αἱ αἰ- 

δοῦνται τῶν ἀναιδῶν οἱ ἄνθρωποι" καὶ γυναῖκας δὲ ἃς ἃ 
ἊΝ ’ ᾽ ΄ » ω ΄σ 5η7 

αἰδουμενας αἰσθάνωνται, ἀνταιδεῖσθαι μᾶλλον ἐἀέχρύ ας 
« σ Ἂ ᾽ 3 , “ ΄, ᾿ΑΑ 2) Ὑ' 

2 ὁρῶντες. τὸ ὃ αὖ πείθεσθαι οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ῴετο ἐμμο- 
5 ΄σ ᾿᾿Ὁ » , ’ 

νον εἶναι τοῖς περὶ αὐτὸν, εἰ τοὺς ἀπροφασίστως πειθομε- 
μοὺς Φανερὺς εἴη μᾶλλον τιμῶν τῶν τὰς μεγίστας ἀρετὰς 

20 καὶ ἐπιπονωτάτας δοκούντων “παρέχεσθαι. γιγνώσκων δ᾽ 
οὕτω καὶ ποιῶν διετέλει. καὶ σωφροσύνην δ᾽ αὑτοῦ ἐπι- 
δεικνὺς “μᾶλλον ἐποίει καὶ ταύτην πάντας ἀσκεῖν. ὅταν 
γὰρ ὁρῶσιν, ᾧ μάλιστα ἔξεστιν ὑβρίζειν, τοῦτον σωφρο- 

“- Ο ΄σ “ ’ ῇ Χ νοῦντα, οὕτω μᾶλλον οἵ γε ἀσθενέστεροι ἐθελουσιν οὐδὲν 
ς Ν “ 5 ᾿ Ν » ω 

3: ὑβριστικὸν ποιοῦντες φανεροὶ εἰναι. διῃρει δὲ αἰδώ καὶ 
σωφροσύνην τῇδε, ὡς τοὺς μὲν αἰδουμένους τὰ ἐν τῷ φα- 

νερῷ αἰσχρὰ φεύγοντας, τοὺς δὲ σώφρ ονας καὶ τὰ ἐν τῷ 
35 ἀφανεῖ. καὶ ἐγκράτειαν δὲ οὕτω μάλιστ᾽ ἂν ᾧετο ἀσκεῖ- 

᾿ , Ν Χ Ν “- ΄ 

σθαι, εἰ αὐτὸς ἐπιδεικνύοι ἑαυτὸν μὴ ὑπὸ τῶν παραυτίκα 
ς ΄- ς ΄ ναὶ “- » “- ᾽ Ν - 52! 

ἡδονῶν ἑλκόμενον ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ προπονεῖν ἐθε- 
΄σι ἈΝ ΄σ ἴω “- ΄-“ ΄- 

33 λοντα πρῶτον σὺν τῷ καλῷ τῶν εὐφροσυνῶν. τοιγαροῦν 
΄ο ὃ » 7ὔ ἴω “4 Ἅ εἶ ΄“- 

τοιοῦτος ὧν ἐποίησεν ἐπὶ ταῖς θύραις πολλὴν μὲν τῶν 
͵ 7 ς ᾿ ἴω ᾿ς; 

χειρόνων εὐταξίαν, ὑπεικόντων τοῖς ἀμείνοσι, πολλὴν δ᾽ 

κοινωνῶν Ἀ.1).α. 26. μηθένα 1). ὁρῶν] ἀθρῶν 1). ΤΑῚ] κερ- 
δῶν. πορεύεσθαι 1). 27. ἐμπιπλάναι .1).α. οὕτως οἵη. 1). 
28. δ᾽ οὕτως τοῦτο 1). οὐ οἴη. }0. δὲ] γε Ὁ. οἱ ὁρῶντες 1). 
20). οὕτως . ἐἔμμονον] μόνον Α. ἔμ. 8. ν.γΥ. α.. οἵ ΙΏΟΧ εἰς ΗΓ. φανερῶς ἸΒΑ͂ 
80. αὐτοῦ Α.).α, ἀσκεῖν] λέγειν 1). τοῦτον τούτω 1). οὐ μάλα οἵγεσ. 
οὐ θέλουσιν 1). 21. αἰδ. τὰ] αἰδ. ἴσως τὰ 1). 42. καὶ οτχὰ. Ὁ. 
ἐπιδεικνύει (, ἑαυτὸν] αὐτὸν 10. 

26. κερδῶν] ΘΠ κερδέων 510 ἴΏ (ὐΟΙητηοηΐ. 1, 2, 22, ὨΪΏ1]Ο νοϑυῖτιβ 
γι Η. τ. 2, 4, 21, 40, πἰ|δὶ σπιοὰ παραὶ αᾺΠ ὀρέων Ὥσλα. 
κέρδεων Ορίϊπη] ἦτιο, οἵ ΒΌΡΓἃ 4, 2, 45» 423. ἐπὶ ταῖς θύραις] Τὴ «α]ὰ δι οἱ 
κερδῶν ἴῃ Ρε]οτίθιι8, νἈρἸΠ]ηΐο ΓΤ πῚΘης διι18 τ] Ἰδίυ]8. ΘΟῊΝ. Υ, «ὦ Απαὰρ, 
ΠΌΓΑΓΙΟ οὐατη ἴπ Οὐ... κερδῶν πος οἴ 1, 9, 3: 

[11] 



{ἧὀΡ ΠΕ ΙΘ Ὁ 91 

» ΄Ν Ἂ ᾽ ἣ ἣν 5 ’ὔ » ͵ὔ 5» ἃ » σ΄. 

αἰδώ καὶ Ἐρκασγείννπβος ἀλλήλους. ἐπέγνως δ᾽ ἂν ἐκεῖ 

οὐδένα οὔτε ὀργιζόμενον κραυγῇ οὔτε χαίροντα ὑβρι- 
Ἁ 

στικῶς γέλωτι, ἀλλὰ ἰδὼν ἂν αὐτοὺς ἡγήσω τῷ ὄντι εἰς 
κάλλος ζῆν. 

“ Ν Χ “ Ν « “ “τ κα δ 

Τοιαῦτα μὲν δὴ ποιοῦντες καὶ ὁρῶντες ἐπὶ θύραις 
διηγον. τῆς πολεμικῆς δ᾽ ἕνεκα ἀσκήσεως ἐπὶ θήραν [15] 
ἐξῆγεν οὕσπερ ἀσκεῖν ταῦτα ᾧετο χρῆναι, ταύτην ἡγού- 
μενος καὶ ὅλως ἀρίστην ἄσκησιν πολεμικῶν εἶναι, καὶ 
[2 ΄“ Ἁ ΄’  ἴ » ὸ ΄ι᾿ 

35 ἱππικῆς δὲ ἀληθεστατην. καὶ γὰρ ἐπόχους ἐν παντοδαποῖς 
7 Ὁ Υ͂ ΕῚ ῇ ᾿ Ν , Ἁ 

χωρίοις αὕτη μάλιστα ἀποδείκνυσι διὰ τὸ θηρίοις φευγου- 
5.2. ἢ ΡΜ ῸΝ “- “ ᾿ Χ ΄ 

σιν ἐφέπεσθαι, καὶ ἀπὸ τῶν ἵππων ἐνεργοὺς αὕτη μάλιστα 
ἀπεργάζεται διὰ τὴν τοῦ λαμβάνειν φιλοτιμίαν καὶ ἐπιθυ- 

46 μίαν: καὶ τὴν ἐγκράτειαν δὲ καὶ πόνους καὶ ψύχη καὶ 
θάλπη καὶ λιμὸν καὶ δίψος δύνασθαι φέρειν ἐνταῦθα μά- 

δὰ ἴω ΄“ β΄ ἊΨ Ἀ 

λιστα προσείθιζε τοὺς κοινῶνας. καὶ νῦν δ᾽ ἔτι βασιλεὺς 
᾿ Ἂν 3. , Ν 7, “- - - 

καὶ οἱ ἀλλοι οἱ περὶ βασιλέα ταῦτα ποιοῦντες διατελοῦσιν. 
» ξ 3 7 ΄- τ Ἁ 

37 ὅτι μὲν οὖν οὐκ ῴετο προσήκειν οὐδενὶ ἀρχῆς. οστις μὴ [13] 
βελτίων εἴ). τῶν ἀρχομένων καὶ τοῖς προειρημένοις πᾶσι 
δῆλον, καὶ ὅτι οὕτως ἀσκῶν τοὺς περὶ αὐτὸν πολὺ μά- 

λιστα αὐτὸς ἐξεπόνει καὶ τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὰς πολεμι- 
Ν ᾿ Ν 7 δὴ Ἂς ’ Ν Ἁ 

2δ κας τέχνας καὶ τὰς μελέτας. καὶ γὰρ ἐπὶ θηραν τοὺς μὲν 
ΒΕ 355“. αὶ ς ΄ Ἂ Ἄ » ’ »} 5.0 ἡ Ἂ 

ἄλλους ἐξῆγεν, ὁπότε μὴ μένειν ἀναγκὴ τις εἴη" αὐτὸς δὲ 
« ’, ΄ » 2 ἴω Ν - 

ὁπότε ἀναγκὴ εἴη, οἴκοι ἐθήρα τὰ ἐν τοῖς παραδείσοις 
Ψ ,, 5 , ς ἴω 

θηρία τρεφόμενα: καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς ποτε πρὶν ἱδρῶσαι 

9: 

33: ἐπέγνωσαν 6). ὑβριστικῷ 1).Μ. 44. διῆκον Δ.Ε. 
ταύτην αὖ Α. ταύτην οὖν Ε., 4] ΕΟ τη. θήρας ἔ ἔπαινος Μ. 
ἀρετὴν Δ.. οοττ. τηρ΄. Υ. αὐτὴ Α.α. τοῦ οτη. Α. 
σιν Δ.Ὁ. ΠΟΥΥ. τηρ. γ᾿. πόνους] πρὸς πόνους 1). λιμὸν] πρὸς τὸ λιμὸν 10. 
δῖψος α. θάλπει 1). ργ. ἐνταῦθα] ἔτι τ᾽ αὖ Α.Ὁ. ργ. 47. οὐδὲν 
Α.Ὁ. νὴ 8. ν. τ. οὐδὲν ΘΥΆ515. 2 1100. 1. τοὺς] πάντας τοὺς [0. 48. θή- 
ρας ἃ. μένειν] μένειν οἴκοι 1). δὲ---ἐθήρα] δα Περο 19). τηρ΄. Θα(. τη. εἴη, 
οὔβι ΠΟῚ ἀἰθϑϑῦ ἴῃ ἰθχίιι. 

ταύτην] 
ἀρίστην ἄσκησιν 

46. ἐπικράτη- 

εἰς κάλλος] 1. 6. καλῶς. 50ΟΗΝ,. ἐγκράτεια Ψυχῆς πρὸς τὰ δεινά. ὅρα 
(οηΐ. ἦ6 εἰς 815 ροβϑιίο ὥρῃ. 68. 
ν. Εἰς, Ρ. Ζού Α, Β, 01 Ατιβϑι. νο]. 1, 

δοῦ: Ὅπως εἰς κάλλος βιώσονται, 
ΟἸ αν ΊΤΉ1Ι8. 

6. ἐγκράτειαν ε προσείθιζε, πόνους 
-τδίψος δα φέρειν τοίογιιηθαν, ατιο 
ἴδγθ τηο 60 οϑί 7, 5» 62, φυλάττειν καὶ 
εἰς θήραν οὐδὲν κακίους. Ῥάι1110 ααϊάοτη 
Ρἰπῖον οϑύ οὐαίϊο ἴῃ 1). οὔ σοῃβίγιιοιο 

ιὖῷ Ρ]αί. Ὠεοῆμπ. μ. 412 Α : ᾿Ανδρεία 

ΪΏ δα θη ΡΓΌΡῈ ϑιιρογνδοιια πρὸς τὸ 
οἱ δύνασθαι φέρειν. 

αὅ: μένειν) 516 Τρ 2.18. 
τὰ ἐν τοῖς ἡ δεινα θηρία τρεφό- 

μενα] Απδῦ. 5» 3» 4: Τὸ ἀπὸ τῶν 
αἰχμαλώτων ἀργύριον γενόμενον. ἥτιρτα 
6, 15:18. 

Ξονίβ ἀλξευν, νυ 5.14. 
πρὶν ἱδρῶσαι) ϑο!). ΕἸ. 20, 73. ἰδη- 

4αᾶπη ΧΟΠΟρΡΠΟΠΙ5 ΡΟηΪΐ ; Κῦρός ἐστι 
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δεῖπνον ἠρεῖτο οὔτε ἵπποις ἀγυμνάστοις σῖτον ἐνέβαλλε: 
συμπαρεκάλει δὲ καὶ εἰς ταύτην τὴν θήραν τοὺς περὶ αὐτὸν 

39 σκηπτούχους. τοιγαροῦν πολὺ μὲν αὐτὸς διέφερεν ἐν πᾶσι 
τοῖς καλοῖς ἔργοις, πολὺ δὲ οἱ περὶ ἐκεῖνον, διὰ τὴν ἀεὶ 
μελέτην. παράδειγμα μὲν δὴ τοιόνδε ἑαυτὸν παρείχετο. 
πρὸς δὲ τούτῳ καὶ τῶν ἄλλων οὕστινας μάλιστα ὁρῴη τὰ 
καλὰ διώκοντας, τούτους καὶ δώροις καὶ ἀρχαῖς καὶ 
ἕδραις καὶ πάσαις τιμαῖς ἐγέραιρεν' ὥστε πολλὴν πᾶσι 
φιλοτιμίαν ἐνέβαλλεν ὅπως ἕκαστος ἄριστος φανείη τῷ 

4ο Κύρῳ. 
ὦ ω ες 

; καταμαθεῖν δὲ τοῦ Κύρου δοκοῦμεν ὡς οὐ τοὐτῷ μονῳ [14] 

ἐνόμιζε χρῆναι τοὺς ἄρχοντας τῶν ἀρχομένων διαφέρειν 
τῷ βελτίονας αὐτῶν εἶναι, ἀλλὰ καὶ καταγοητεύειν ᾧετο 
χρῆναι αὐτους. στολήν τε γοῦν εἵλετο τὴν Μηδικὴν αὐτός 
τε φορεῖν καὶ τοὺς κοινῶνας ταύτην ἔπεισεν ἐνδύεσθαι: 
αὕτη γὰρ αὐτῷ συγκρύπτειν ἐδόκει εἴ τίς τι ἐν τῷ σώματι 
ἐνδεὲς ἔχοι, καὶ καλλίστους καὶ μεγίστους ἐπιδεικνύναι 
τοὺς φοροῦντας. καὶ γὰρ τὰ ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν 
ἐν οἷς μάλιστα λαθεῖν ἔστι καὶ ὑποτιθεμένους τι, ὥστε 
δοκεῖν μείζους εἶναι ἢ εἰσι. καὶ ὑποχρίεσθαι δὲ τοὺς 
ὀφθαλμοὺς προσίετο, ὡς εὐοφθαλμότεροι. φαίνοιντο ἢ 
εἰσὶ, καὶ ἐντρίβεσθαι, ὡς εὐχροώτεροι ᾿ὁρῷντο ἢ πεφύ- 

4: κασιν. ἐμελέτησε δὲ καὶ ὡς μήτε πτύοντες μήτε ἀπο- 
μυττόμενοι φανεροὶ εἶεν, μηδὲ μεταστρεφόμενοι ἐπὶ θέαν 

41 

δὲ] δὲ καὶ Ὠ. ἑαυτὸν 10. 
βαλεν Δ. ἄριστος ] ὅτι ἄριστος 1). 
μόνον ἐνόμισε 1). 

30. τοιοῦτον ἴ). τούτοις 1). ἐνέ- 
φανήσοιτο κύρῳ [). 40. τοῦτο 

κοινῶνας  μουσαφίριδες τηρσ. ᾿ὰ. συγκρύπτειν͵ συγκρύ- 
πτειν τε '»Ἑ 41. λανθάνειν 1). εὐοφθ.} ῬΟΙΙυχ 2; Β1- εἰσὶ καὶ] εἰ- 
σίν 10. 42. ἐμελέτησαν Α.α. μὴ πτύοντες 1). Απ΄ Ποο δαΐ, πὶ 8, 
8, 8, μήτε---μήτε τη8]18, απο γταϑύϊξι! ΡγῸ μηδέ---μηδέ. Οηΐ. νᾶγ. 56Γ. 42. 

βασιλέως καὶ ἀδελφὸς καὶ υἱὸς καὶ ἄρ χει (ὐοηΐ. 1, 125.» ΘΙΓΆΟ. 15 5. 
πολλῆς χώρας, κἀκεῖνος οὔτ᾽ ἂν ἀριστή- 
σειεν οὔτε δειπνήσειεν πρὶν ἱδρῶσαι, 
Βρθοΐδῃβ (οοη. 4; 24. 

σκηπτούχους] Υ. δα 7, 2, 16. 
30. ἕδραις] Ν'. 8, 4, 3. 
40. Καταμαθεῖν δὲ τοῦ Κύρου] 5» 2, 

18: Ἑνενόησε δὲ αὐτῶν καὶ ὡς ἐπηρώ- 
των ἀλλήλους τοιαῦτα. 0ΗΝ. 

αὐτούς] τοὺς ἀρχομένους. ὅΟΗΝ. 
στολὴν τε] ἘἈοδροπάθί 5. 41, καὶ 

ὑποχρίεσθαι δέ. 
Μηδικὴν) Γάδ ἐοϑίαίαν Ἡ Θγοαούιβ 

ΑἸ ϊΔη1 22,6. ΖΕΌΝ. 
41. ὑποδήματα τοιαῦτα ἔχουσιν ἢ 

ΘΙΓΑΡΟ 15, Ρ. 734, Ροιβὶβ {θυ 
ὑπόδημα κοῖλον διπλοῦν. [Ιηΐτα (. 2, 
14, Ογγιιβ ἴῃ ΡΟΠΊΡα ΤΠΔ]ΟΥ ΔρΡραγοΐ 
Ἀδβδιδίθηίθ ΔαΤΙρα, αὶ αἸοταν μείων 
ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσ- 
οὔν" μείζων δὲ πολὺ Κῦρος. ΘΟῊΝ. 

ὑποχρίεσθαι---ἐντρίβεσθαι]) Ν΄.1,3,2. 
5ΟΗΝ. 

42. πτύοντες) Οὐηΐ. ΒαρΓὰ 1, 2, 16. 
5ΟΗΝ. 
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ΒΞ ΟΡ 9 

ἣν ς ΣᾺΝ ΄ ΄ δὲ “ 37 

μηδενὸς, ὡς οὐδὲν θαυμάζοντες. πάντα δὲ ταῦτα ᾧετο 
Ν 7 ᾿ς “ 

φέρειν τι εἰς τὸ δυσκαταφρονητοτέρους φαίνεσθαι τοῖς 
Ψ 

ἀρχομένοις. 
ἃ Ἁ Ν, οὖν “7 “- Δ) ΣῈ - “ 

Οὗς μὲν δὴ ἄρχειν ῴετο χρῆναι, δι ἑαυτοῦ οὕτω κατε- 
7 “ “ ᾽ 7 ᾽ “- ἃ 

σκεύασε καὶ μελέτῃ καὶ τῷ σεμνῶς προεστάναι αὐτῶν" οὺς 
- ᾿ , , ἐᾷ μδν δ᾽ αὖ κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν, τούτους οὔτε μελετᾶν 

“- » 7 Ἢ 3 Ἷ ΨΖ 3" ὦ“ “- 

τῶν ἐλευθερίων πόνων οὐδένα παρώρμα οὐθ᾽ ὅπλα κεκτη- 
ϑ Ἀν ΚΟΥ Ἕ "4 ͵ Υ 

σθαι ἐπέτρεπεν᾽ ἐπεμέλετο δὲ ὅπως μήτε ἄσιτοι μητε ἀπο- 
Ὑ ὔ Ὁ 4 ᾿ Ν 

44 τοί ποτε ἔσοιντο ἐλευθερίων ἕνεκα μελετημάτων. καὶ γὰρ 

43 

« ᾽ 3 Υ͂ Ἀ “ “- « “- 3 Ν γ 7, 

ὁπότε ἐλαύνοιεν τὰ θηρία τοῖς ἱππεῦσιν εἰς τὰ πεδία, φέ- 
ἴω Ζ [4 3 ΞΖ “ Ξ.. 3 7 

ρεσθαι σῖτον εἰς θήραν τούτοις ἐπέτρεπε, τῶν δὲ ἐλευθέρων 
͵ 5 » Ἁ Ν δ ὦ 

οὐδενί καὶ ὁπότε πορεία εἴη, ἦγεν αὐτοὺς πρὸς τὰ ὕδατα 
“ δός Ὁ , ον δ ΄ δ ν᾽ 3. ΜΔ ἘΘΡΕ ὦ 
ὥσπερ τὰ ὑποζύγια. καὶ ὁπότε δὲ ὡρα εἴη ἀρίστου, ἀνέμε- 

Ὶ ᾿ ΄, ΄, Χ κα “ 
νεν αὐτοὺς ἔστε ἐμφαγοιέν τι, ὡς μὴ βουλιμιῷεν᾽ ὥστε 

Ὁ ἊΝ Υ̓͂ ΄ 7 ᾿ᾷ -ι 4 [4 

καὶ οὗτοι αὐτὸν ὥσπερ οἱ ἄριστοι πατέρα ἐκάλουν, ὅτι 
» 7 ΟΥ̓ Ψ 3 ͵ ι΄. ὡς 5 ΄ὔ 
ἐπεμέλετο αὐτῶν ὅπως ἀναμφιλόγως ἀεὶ ἀνδράποδα δια- 
τελοίεν. 

“ ΝῚ Ἂ ὔ “ 3 “ Ἷ ᾿, » Ἅ 

Τῇ μὲν δὴ ὅλῃ Περσῶν ἀρχῇ οὕτω τὴν ἀσφάλειαν 
ὔ “Ὁ δ , Ἁ » Ν ΄- 

κατεσκεύαζεν. ἑαυτῷ δὲ ὅτι μὲν οὐχ ὑπο τῶν καταστρα- 
Ν Ν 

φέντων κίνδυνος εἴη. παθεῖν τι ἰσχυρῶς ἐθάρρει: καὶ γὰρ 
ἀνάλκιδας ἡγεῖτο εἶναι αὐτοὺς καὶ ἀσυντάκτους ὄντας 
ἑώρα, καὶ πρὸς τούτοις οὐδ᾽ ἐπλησίαζε τούτων οὐδεὶς αὐτῷ 

τι] τε Α.(. ργ. 
Τῆρσ. Υ- κατεσκεύασεν 
ὅμως (ἃ. ΘΟΥ̓́Τ. 5. ν. Γ΄ 
θήραν] τὴν θήραν Ὦ. 
πολέμου δηία ἀρίστου (εἸ]οίὶ Ὁ. 
45. οὕτως Α. 
(ο]εὺ Ὁ. 

Φ ΄ 

εἶναι ἡγεῖτο 1). 

φέρειν] (ὐοτηπηοηῦ. 4, 2, 21: Ποτὰ 
καὶ βρωτὰ τὰ μὲν πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέ- 
ροντα ἀγαθὰ, τὰ δὲ πρὸς τὸ νοσεῖν 
κακα. 

43. ἄρχειν δι’ ἑαυτοῦ, οὕτω] Ουἱὰ 
Βιρηϊῆοαί δι ἑαυτοῦ 6715 υἱοῦ ρ6᾽' 
δι ὃ [τὰ ΡΟΙΠυ5 ἀἸοθπάθμη Γαϊδβοί 
δ᾽ ὧν μὲν δὴ ἄρχειν ᾧετο χρῆναι. 
Τίδαιθ τηοπμθηΐθ ΕἼΒΟΠΘΙΟ ἱποίβιιπη 
ΤΘΙΉΟΥΙ οἱ ροβϑύ χρῆναι ρΡοϑα]. [ρ86 
5110 ΘΧΘΙΏΡΙΟ οἵ θχϑγοϊϑϊοπθ οἱ τηοᾶο 
᾿ἸΠΊΡΟΙΔΠΑῚ 605 βϑιιθίβοιῦ ᾿τηρουϊο οἵ 
ΑΥΐΘ5. ᾿τηρουδηαι ἀοου. 5ΟΗΝ. 

44. ἔστε ἐμφάγοιέν τι] [ἀ6πὶ νΘΥ θτ1ΠῚ 
οαπη ΟΘ]ου ταῦ15 ποία Δ ΠΙθοΐ Βαργὰ 7: 

43. καὶ μελέτῃ. καὶ] καὶ μεμελέτηται, αἱ νΙάφῖαγ, Ὠ. 
οὔτε] οὐδὲ 

ἐπε λβασιει μὴ---μηδὲ 10. 
ἐλευθερίων 1). 

ἔστε. 
κατεσκεύασεν ἈΑ.}). 

ὄντας οἴῃ. Ὁ. 

ἐπεμελεῖτο Α.α. Ἐετο 
44: ὁπόταν Ἀ.ἃ. 

πρὸς] εἰς ἃ. ὁπότε δὲ] ὁπότε 1). 
ἀναμφιλόγως] ἀναμφιβόλως Μ. 

αὐτῷ 10. ἂν ἃπίθ ἀνάλκιδας 
᾿οὐδὲν Α. αὐτῶν Α. 

τὺ ΕΠ ΟΥσάς σοι ϑ. δ: 4; 221: 
5.7. 5ΟΗΝ, 

πατέρα] '᾿δδίαίαν ΗἩδγοαοίτιβ 3, 80, 
ὉΌῚ ν. δίδ!οῖκ., “ΓΠδπηβύπιβ ΟΥ̓ 10, 
Ρ' 252. Τυΐαπ. Οταῖ. 1. ῬύοΣ υδὲν. 
ΘΡΔΠΠ6Π1., 408 οἰϊαΐ Ἠπίομ. 86- 
ααθηίία βηΐ 6χ Ἰπα!οῖο ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΙ5, 
ΠΟῚ ῬυβαχΌτη ᾿ηἰογργοίαπαδ. ΞΟΗΝ. 
θεοὶ Οοθοῖ. γασ. [μοεϊ. Ρ. όρ. ᾿Αν- 
αμφιλόγως ἸΠΟΟΥ ΠῚ Δ ΘΧχ ΠΟ ἸΟΟῸ 
πα ιᾶτη Χοπορμομπίοιιμη οἰΐαί Ῥο]]ιχ 
2,122. Ἐδδὲ Ἰάοιη ἴῃ (οοη. οἱ Αρεβ. 

ἀσυντάκτους] ἴρβ6. ἀοίπσθρβ ἰηΐογ- 
ΡΓΘίΑ τ ῬΘΥ ομροβιίία ὡπλισμένους καὶ 
ἀθρόους ὄντας. ΗΝ. 

[15] 

[16] 
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ΒΩ ΧΝ , « 7 ἃ Ἁ τς ς ΄. ν 

46 οὔτε νυκτος Οοὐυτέε ῃμερᾶς. ους δὲ Κρατιστους ΤΕ ὮΎΞΙΤΟ και 
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ὡπλισμένους καὶ ἀθρόους ὄντας ἑώρα, καὶ τοὺς μὲν αὐ- 
τῶν ἱππέων ἡγεμόνας ὄντας, τοὺς δὲ πεζῶν: πολλοὺς δὲ 

αὐτῶν καὶ φρονήματα ἔχοντας ἠσθάνετο ὡς ἱκανοὺς ὄντας 
ἄρχειν: καὶ τοῖς φύλαξι δὲ αὐτοῦ οὗτοι μάλιστα ἐπλη- 
σίαζον, καὶ αὐτῷ δὲ τῷ Κύρῳ τούτων πολλοὶ πολλάκις 
συνεμίγνυσαν' ἀνάγκη͵ γὰρ ἣν, εἴ τι καὶ χρῆσθαι ἔμελλεν 

αὐτοῖς" ὑπὸ τούτων οὖν καὶ κίνδυνος ἦν αὐτὸν μάλιστα 
παθεῖν τι κατὰ πολλοὺς τρόπους. σκοπῶν οὖν ὅπως ἂν 
αὐτῷ καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἀκίνδυνα γένοιτο, τὸ μὲν περι- 
ελέσθαι αὐτῶν τὰ ὅπλα καὶ ἀπολέμους ποιῆσαι. ἀπεδοκί- 
μασε, καὶ ἄδικον ἡγούμενος καὶ κατάλυσιν τῆς ἀρχῆς 
ταύτην νομίζων τὸ δ᾽ αὖ μὴ προσίεσθαι αὐτοὺς καὶ τὸ 
ἀπιστοῦντα φανερὸν εἶναι ἀρχὴν ἡγήσατο πολέμου" ἐν δὲ 
ἀντὶ πάντων τούτων ἔγνω καὶ κράτιστον εἶναι πρὸς τὴν 
ἑαυτοῦ ἀσφάλειαν καὶ κάλλιστον, εἰ δύναιτο ποιῆσαι 

τοὺς κρατίστους ἑαυτῷ μᾶλλον φίλους ἢ ἀλλήλοις. ὡς 

οὖν ἐπὶ τὸ φιλεῖσθαι δοκεῖ ἡμῖν ἐλθεῖν, τοῦτο πειρασόμεθα 
διηγήσασθαι. 

ΚΈΦ. Β. 
΄“΄“ ᾿Ὶ Ἀ Ἀ Ἁ 5. ἢ ΄ο , 

Πρῶτον μὲν γὰρ διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου φιλανθρω- 
, “ “ ς 3 , ᾿ » Ψ, ς ὰ 

πίαν τῆς ψυχῆς ὡς ἐδύνατο μάλιστα ἐνεφάνιζεν, ἡγού- 
“ 5» ΄“Ἄ ,ὔ σ΄ ἈἉ ΄ι ι 

μενος, ὥσπερ οὐ ῥᾳδιὸν ἐστι φιλεῖν τοὺς μισεῖν δοκοῦντας 
᾿ - - 7 “ Ἂ “ 

οὐδ᾽ εὐνοεῖν τοῖς κακόνοις, οὕτω καὶ τοὺς γνωσθεντας ὡς 
΄-“- » “- » δ 7 “- Χ 

φιλοῦσι καὶ εὐνοοῦσιν, οὐκ ἂν δύνασθαι μισεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν φιλεῖσθαι ἡγουμένων. ἕως μὲν οὖν χρήμασιν ἀδυνα- 
τώτερος ἣν εὐεργετεῖν, τῷ τε προνοεῖν. τῶν συνόντων καὶ 
τῷ προπονεῖν καὶ τῷ συνηδόμενος μὲν ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς 
φανερὸς εἶναι, συναχθόμενος δ᾽ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, τούτοις 

46. τε οἵη. Ὦ. ἴῃ τὰ8. ἰ.. ἤδει ρΡοβί αὐτῶν οἴη. Α.(. 5.ν.τ. ἤδη Μ. δὲ 
αὐτοῦ οὗτοι] δ᾽ αὐτοῦ" οὗτοι γὰρ ). εἴ] ὅ [).α. 5.ν.τ. καὶ χρῆσθαι) κεχρῆ- 
σθαι Ὁ. ἐἔμεχ' 10. αὐτῷ 1). παθεῖν τι κατὰ οτη. ἢ). 47. σκοπεῖν ὅπως 
). τὸ μὲν γὰρ παρελέσθαι 1). ποιῆσαι] τὰ ὅπλα ροϑύ ΠοΟ ρῥιιποί]8 ποίαί (. 
πολέμου] ἀντὶ πολέμου Α.(, 48. φιλεῖσθαι) φείδεσθαι 1). ἡμῖν δοκεῖ 1). 
τ. γὰρ οἵη. Ὁ). ἠδύνατο ΑΕ. ἐννοεῖν ζογίαββθ (ἃ. ΡΥ.» 4] ᾿Ϊο τηρ΄. Τ. 
ὡραῖον ὧδε. κακόνοις ᾿ὰ.(. κακονόοις Α.1).α. οὕτως 1). μισεῖσθαι) 
σεῖ ἴῃ γ88. α. 2. τὸ προνοεῖν---καὶ τὸ προπονεῖν 1). 

46. οὺς] Ἐοδβροπῆοι ὑπὸ τούτων. ἑώρα, τοίεγοηα καὶ---ὄντας. Ὁ 
Ἰ)ο]οίο ἤδει δ ρυῖαβ ὄντας. ποη δὐ 1. κακόνοις Ι΄. αα 0,4,15. Η,Οτ.2,1,2. 
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᾿ Χ ον Ε Ξ Οὗ ’ 

ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο αὐτῷ ὥστε χρήμασιν [2] 
εὐεργετεῖν, δοκεῖ ἡ ἡμῖν γνῶναι πρῶτον μὲν ὡς εὐεργέτημα 
ἀνθρώποις πρὸς ἀλλήλους οὐδέν ἐστιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς 

δαπάνης ἐπιχαριτώτερον ἢ σίτων καὶ ποτῶν μετάδοσις 
-“ 3 νϑ ῇ “ ἃ ,Υ̓ᾺΑΝ, Ἃ ΄ ἴω Ἂ 

3τοῦτο δ᾽ οὕτω νομίσας πρῶτον μὲν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπε- 
Υ Ψ - ΠΟΤΩ͂Ν - γ ς 

ὧν συνέταξεν ὅπως οἷς αὐτὸς σιτοῖτο σίτοις, τούτοις 
ᾷ 7 ᾽ ΄- τς Ν Ἷ, τ ’ 

ὅμοια ἀεὶ παρατίθοιτο αὐτῷ ἱκανὰ παμπόλλοις ἀνθρώποις" 
Υ ν ῃ - ΄ ᾿ ἐν Ἔ ΞΈΣΟΝ Ν « 
ὅσα δὲ παρατεθείη, ταῦτα πάντα, πλὴν οἷς αὑτὸς καὶ οἱ 

Ζ 7 , - Ἄ “- ν» 

σύνδειπνοι χρήσαιντο, διεδίδου οἷς βούλοιτο τῶν φίλων 
᾿ 3 , Ἃ ’ὔ Ψ Ἁ Ν 

μνήμην ἐνδείκνυσθαι ἢ φιλοφροσύνην. διέπεμπε δὲ καὶ 
Ἷ ἃ » ᾿ ἋΟ 35 ΄- ὃ 5 7 ἝΟῬ » 

τούτοις οὺς ἀγασθείη ἢ ἐν φυλακαῖς ἢ ἐν θεραπείαις ἢ ἐν 
« “- 7 9 ἧς - σ“ » Ἂ 

αἱστισινοῦν πράξεσιν, ἐνσημαινόμενος τοῦτο ὅτι οὐκ ἂν 
» , ΄ ϑ Υ δὴ τὰ “ 3 

“'λανθάνοιεν χαρίζεσθαι βουλόμενοι. ἐτίμα δὲ καὶ τῶν οἶκε- 
- ,}0}. κ ,ὕ , Ν 7 Ν 

τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης ὁπότε τινὰ ἐπαινέσειε: καὶ τὸν 
πάντα δὲ σῖτον τῶν οἰκετῶν ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν ἐ ἐπε- 
τίθετο, οἰόμενος ὥσπερ, καὶ τοῖς κυσὶν ἐμποιεῖν τινα καὶ 
τοῦτο εὔνοιαν. εἰ δὲ καὶ θεραπεύεσθαί τινα βούλοιτο τῶν 

Ἷ [2 Ἁ ἴω Ἀ 7 » 5 Ν μΜ Ε 

φίλων ὑπὸ πολλῶν, καὶ τούτοις ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέζης 
“ ον ᾿, - “Δ ε ω , ἊΝ ω 7 

καὶ νῦν γὰρ ἐτι οἷς ἂν ὁρῶσι πεμπόμενα ἀπὸ τῆς βασιλέως 
τραπέζης, τούτους πάντες θεραπεύουσι μᾶλλον, νομίζοντες 
αὐτοὺς ἐντίμους εἶναι καὶ ἱκανοὺς διαπράττειν, ἤν τι δέων- 

ἐπειρᾶτο, θηρεύειν" 

[3] 

θηρεύειν] τὴν φιλίαν δα 4. Ὁ. αὐτοῦ Δ.α. 8. οὕτως Ὁ. 
αὐτοῖς Α.6. ργ. 
οἷς α. αἱστισινοῦν ἄλλαις τισὶ Ὁ. 
αὐτοῦ Α.}). 
λοιτό τινας Ὁ). βασιλέων Ε. 

2. θηρεύειν] ϑξφορα Χϑηοόρῃοη θηρᾶν 
οἴο. 46 σαρίθπα!]5 οὖ ἀ6] 1 π]6 4158. Ποιηϊ- 
ὨΪΡυι5 αἰχιῦ, αὖ Π181] ΟΡιιΒ. 810 σοτγθο- 
ΟΥῚΒ δ αϊταταοπίο τὴν φιλίαν. 

8. ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεζαν---παρατί- 
θοιτο] Ἐαάθιη Ἰοουο ΑΠΔὉ. 4, 5. 21. 

διεδίδου } ῬΙσ ΒΥταρ. ἢ: 4. 
708 Ἑ: Τοὺς Περσῶν βασιλεῖς φασιν 
οὐ μόνον φίλοις καὶ ἡγεμόσι καὶ σωμα- 
τοφύλαξιν ἀ ἀποπέμπειν. ἀεὶ μερίδας, ἀλλὰ 
καὶ τὸ δούλων καὶ τὸ τῶν κυνῶν ἀεὶ 
δεῖπνον ἐπὶ τῆς ἐκείνων προτίθεσθαι 
τραπέζης. τ--ἡμεροῦνται. γὰρ τῇ τῆς τρο- 
φῆς μεταδόσει καὶ τὰ σκυθρωπότατα 
τῶν θηρίων. ἨδθγδΟ]1465 ἀρ. ΑἴΉΘη. 2, 
Ρ.48 . ΖΕΌΝ. Οὐοηΐ. ᾿ηἴτὰ 8, 4, 6, 
ἈΠῸ. Ἱ, Ὁ, 25 8. 

οἷς] ΤΠ δῖοτο τθα]υὴ ἂν, ἀθ αἴ ν. δὰ 
7. 5» 40: αποα αὐτὴ δὴ, τυὖ 5ξ.Ρ6, σοπ- 

οἷς] οἷς ἂν Α.(Ἐς.ΟΌΜ.Υ. οἷς δὴ Ὁ. 

καὶ τοῖς---τινὰα 0Π|. 1). 
’ υ 

τούτους] τούτοις .. ΡΥ. 

αὐτὸς 
βούλοιντο Δ.ια. οὗς 

οὐκ ἂν] οὐχὶ Ὁ. 4. τῆς οτη. Ὁ. 
κυσὶν] παι 5. κυ Υ. ἃ. βού- 

μᾶλλον 6. Ὁ. 

[ἀϑαχῃ νἹαθῖαῦ ἴῃ Π)., αιᾶϊη ἀεὶ 8ἃ5- 
ΟἸβοοΥα οχ Ψπηύπαε, ᾳφαοα οαπη δὴ οο0η- 
Γαβαχῃ ἴῃ 1). ᾿ηἶτὰ ὃ, 2, βο. 

4. ὥσπερ καὶ τοῖς κυσὶν] ΘΊΤΩΙ]65 
σΟΙΡΔΓ ΔΙ Ο65 ποΐανι δα ΑΠΑ}). 7; 2: 
42, Θὖ ΒΌΡΓΑ 7: 59 11. ὉὍὈῚ ργϑοίου ππιης 
Ἰοοῦσα 866. Ογεν. 8.1.4. Η- ΟΕ 5, 2: 
20: Ὥσπερ ὑπὸ ἑσμοῦ μελιττῶν ὁ 
ἡγεμών. 

ἔπεμπεν ἀπὸ τραπέζης) (τιτὰ ΔΙΊ Ο]0 
ῬΘ.]1Ο ἀηῖθ, τπ|01 οταῖτ 1)., εὖ ᾿ηἴτὰ 
δὃ, 4.7. Θὰϊ Ηἰδὶ δχοιαϊς, αἸοϊταν αἱ 
ἐπὶ τραπέζῃ. Ἰῃΐοι πηθηβατη, απἃ (6 
[ουτηπ]α ν. 165. δίβθρῃ. 

καὶ νῦν γὰρ ἔτι] Ηοάϊα ααοηιιθ 
ΒΕΓΏΤΩΙ αν ΟσΒ [θβυ ΠΟ ἸπΠΔ ΠΑΌΘΙ 
5916] ΤῸχ ὈΙΪΡοπάπιη ἀδβαουϊξ ατιοα 1ρΡ86 
συβίανουι Ὠδυγαΐ ΜΌΓΙΙΘΡ Α΄ βεοοηα 
]οιγηθυ Τὠγονηἦ, Ῥογδῖα, Ὁ. 387. 
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,ὕ Ν᾿ ’ 7 . ΄“΄ 

ται. ἐτι δὲ καὶ οὐ τούτων μόνον ἕνεκα τῶν εἰρημένων εὐ- 
,ὔ Ν Υ͂ τ ν.; » Ν “ ὕ Ν 

φραίνει τὰ πεμπόμενα παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ τῷ οντι καὶ 
ς “- ἊΝ 4 Ν᾿ ϑυν τῷ “, ’ ν Α 

5 ἡδονῇ πολὺ διαφέρει τὰ ἀπὸ τῆς βασιλέως τραπέζης. καὶ 
- 7 " Ἃ , σ“ Ἂ 

τοῦτο μέντοι οὕτως ἔχειν οὐδέν τι θαυμαστόν" ὥσπερ γὰρ 
καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι διαφερόντως ἐ ἐν ταῖς "μεγάλαις πόλεσιν 

ἐξειργασμέναι εἰσὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ παρὰ 
βασιλεῖ σῖτα πολὺ διαφερόντως ἐκπεπόνηται. ἐν μὲν γὰρ 

΄σ΄ ΄σ ’ « ΄-“ 

ταῖς μικραῖς πολεσιν οἱ αὐτοὶ ποιοῦσι κλίνην, θύραν, ἄρο- 
τρον, τράπεζαν, πολλάκις δ᾽ ὃ αὐτὸς οὗτος καὶ οἰκοδομεῖ, 
καὶ ἀγαπᾷ ἣν καὶ οὕτως. ἱκανοὺς αὐτὸν τρέφειν ἐργοδότας 
λαμβάνῃ: ἀδύνατον οὖν πολλὰ τεχνώμενον ἄνθρωπον 

Ψ, σι ΄ » Ἁ ΄- ι Ν Ν 

πάντα καλῶς ποιεῖν. ἐν δὲ ταῖς μεγάλαις πόλεσι διὰ τὸ 
Ν « "4 ΄- - ΄ ΄, 

πολλοὺς ἑκάστου δεῖσθαι ἀρκεῖ καὶ μία ἑκάστῳ τέχνη εἰς 
Ἁ Ψ Χ ΟῚ 

τὸ τρέφεσθαι: πολλάκις δὲ οὐδ᾽ ὅλη μία: ἀλλ᾽ ὑποδήματα 
δες ὦ Ἁ “ Ἁ ω ", ν-ν 

ποιεῖ ὁ μὲν ἀνδρεία, ὁ δὲ γυναικεία" ἐστι δὲ ἔνθα καὶ ὑπο- 
4 Ὰ “- ΄ ’, ε Ν 

δήματα ὁ μὲν νευρορραφῶν μόνον τρέφεται, ὁ δὲ σχίζων, 

[4] 

μόνων α. πολὺ] πάνυ 1). 

κραῖς] αὐταῖς Α.Οα. ργ. 

4] ΘΟΥΓ. καιΐννιν. 
νἀ οίατγ. ἅπαντα 1). 
ὑπόδημα---σχίζων Ῥο]]ὰχ 7, 81. 
ραφῶν 1).ἃ 

ἡδονῇ} 1)6 βᾶροσθ ᾿Ἰποιηο βἰϊδιη 
ΑΠΔ}0. 2, 3. τύ, τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδο- 
νῆς. 

5. καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι] Ν. δὰ 7, 5. 

8. 
᾿ ἐργοδότας 1 ἃ Χεοπορμοηίς οεἰϊαΐ 
ῬΟΙΙῸΧ 7, 182, φιοα ῬΒγΥπΙομιι8 Ἐπ]. 
Ρ-. 344 οὐ κεῖσθαι ἀἸοῖῖ. ἘἈΘΟΘΠΓΟΡΠῚ 
ΘΧΘΙΏΡ]α ΠΟΏΠ]]ὰ ν. ἃρΡ. ΟΌθοΚ. οἱ 
ἴῃ ᾿Π65. Βίθρῃ. 

νευρορραφῶν ] ΘΙΠΏΡΙΘΧ ρ οἰϊδπι ἀρπα 
ῬοΙΠαορῖὴ 7, 81, 154. παης πηπίαϊατη 
ἴῃ ἀαρ]οχ, αὖ ἀραὰ Ατὐϊβίορπαποϑιῃ οἵ 
ΡΙαίοηθημη. ΙΠΊΡΙΘΧ ἴῃ ἴδ] θιι5, αὖ 
ΒρΥα ἴῃ τετράρρυμος εἷ ὀκτάρρυμος, 
[τ] θη8. ἴπ ΠΠΡΥῚΒ. οἵ ᾿ΠΒΟΥΙΡ.ΟΠΙΡΙΙΒ 
(ν. δά Ηἴδι. τ. 1, 6, 19), ΡΙΌΡδηΐθ 
Τλαννοβῖο ΜΙβο. ρΡ. 288, φαὰὶϊ ἀπ ρ]1οῖβ ρ 

᾿ς ἘΒ11ΠῚ ΤΘΟΘΗΓΟΓΆΙΩ Ἱπιρθυ το θυ, 
ΠΘΒΟΙΘΉ Ππ|ΠῈ ρ᾽ 51 ΠΊΡ]1Ο18 ἀρ Αἰτοοβ 
τ οραἀθηΐθη 5ύ}]}ὰ θαπῇ Ρτοαιιοθπαὶ 
Ψ]ΠΊ. 

σχίζων, ὁ δὲ χιτῶνας---συντέμνων] 
1 1νουϑπ οϑί σχίζειν ἃ συντέμνειν, οἴ 
ΒΙσηἤοαῦ Δ] ΔΥῸ ἴῃ Οα]6 615 

5. μέντο Ὦ. αἱ οτη. Α.Ὁ. μι- 
κλίνην, θύραν) θύραν, καινὴν, τὸ ν]ἀδέαγ, Π).. ΡΥ.» 

οἰκονομεῖ Α.α. ΟΟΥΤ. 8. Υ. Γ. 
ἀρκεῖ ἑκάστῳ μία ̓ ὰ 

μὲν] μὲν δὴ Ὁ. 

λαμβάνει [0.1.. ρκε., αἱ 
ποιεῖν ἃ. ἔστι δ᾽ ἔνθα 

εὐροιραφῶν Ἀ. νευρο- 

ἈΒΌΡΡϑίπιμη ἢ τπᾶθ σχισταὶ αἰσιιπίαγ 
ΟΔ]ΟΘὶ τ. }]16 ὈΓῚ5 ρΘπιι5. ᾿Αργείας σχι- 
στὰς εχ ΡΟ] 6 σοτημηθιηογανὶῦ Ατη- 
πηοηἶι8. Οοπῇ. ΡΟ]]χ 5, 87. Θυοά 
ΒΘα]ΌΪΓΙΓ χιτῶνας συντέμνων, ΥἹΧ 8110 
Ροΐθδί αυδιη δ θη 8πὶ ΟΔ] ΘΟ Τὴ 
ΓΑ τ οαΐουθπι γϑίθυσὶ, αὖ γϑοῖθ νἱαϊξ οἵ 
τηοπαΐ Η. ΞΘ ΘρΏδηιιβ, οαἱ νοσαθ] τὴ 
χιτῶνας ἔαϊΐ Βαβροοΐαπη, αποα ΕἸΒΟΠ6- 
ΓΒ διιοίογθ (ὑδβαῖῦθοπο δα ἼἼΘΡΕ]]. 
ΡΟ] οη. Ρ. 210, δ. Ῥαυὶβ. ορϑβίχζαριια 
ΟΔΙΟΘΟΓΌΤῚ Ἰηϊογργθίαϊασ, ὥρα ἸρβιΠῈ 
γνΟΟΑ α]πῈ οὐδέγασι 5 ἀρὰ ῬΙΙη ΠῚ 
9. 85» ἀαθῖο οϑύ βιρῃιβοαιοηϊβ. δο- 
οαθαϊατη χιτὼν ΡΙῸ Ρᾶγίβ οαἰσθὶ ποιηϊ- 
ΠΑΙΠΣ' Ὁ Ατ᾽βίοίθὶς ΒΠμθί. 2, 19, 1ο: 
Εἰ γὰρ πρόσχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ 
χιτὼν γενέσθαι δύναται, καὶ ὑποδήματα 
δύναται" καὶ εἰ ὑποδήματα, καὶ πρό- 
σχισμα καὶ κεφαλὶς καὶ χιτών. ΄00 ἰπ 
Ἰοδσο ᾿πουθ1}}}18 ἀπιάδοϊα ἔαϊδ Προ ΥῚ 
ΘΠ ΓΟΓῚΒ ὑπενδύματα ΓΟΡΟΠΘΉΓΙ8, ΕΠ 

ΠΘΒογοῦ Ῥαῦίθϑ Ο]σΘοΟῦ Π 6886, Π 885 
1116 νβϑπηθηθου τη αὶ βυ την], Πρό- 
σχημα ἰθϊ ἀαηΐ οαα. νϑίθυθβ, αὐ ἴῃ 
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« Ν “ , ,ὔ «ς Ἃ ’ὔ »ῸᾺΝ 

ὁ δὲ χιτῶνας μόνον συντέμνων, ὁ δέ γε τούτων οὐδεν 
“ Ἀ ΄-“ Ἂ 3 Ν 3 

ποιῶν, ἀλλὰ συντιθεὶς ταῦτα. ἀνάγκη οὖν τὸν ἐν βραχυ- 
Μ“ ἴω ΕῚ 4 ἴω 

τάτῳ διατρίβοντα, τοῦτον καὶ ἄριστα διηναγκάσθαι τοῦ- 
ὅ6το ποιεῖν. τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο πέπονθε καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν [5] 
δίαιταν. ᾧ μὲν γὰρ ὁ αὐτὸς κλίνην στρώννυσι;, τράπεζαν 
κοσμεῖ, μάττει. ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα ποιεῖ; ἀνάγκη, οἶμαι, 

τούτῳ, ὡς ἂν ἕκαστον προχωρῇ; οὕτως ἔχειν. ὅπου δὲ 
ε Ἂ 2) δ ἌἌφι ἣ ς ΒΩ » “- 27 Ν, Ἃ ἴω 

ἱκανὸν ἔργον ἑνὶ ἕψειν κρέα, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ δε ἰχθῦν 
Ψ " » ᾿ " » Ἷ - κι ὴ ἥ 
ἕψειν, ἄλλῳ ὀπτᾶν, ἄλλῳ ᾿ῬἈρπουβι πτοιξινγεοαι μηδε τούτους 

παντοδαποὺς, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ, ἐὰν ἕν εἶδος εὐδοκιμοῦν παράσχῃ: 

ἀνάγκη, οἶμαι; ταῦτα οὕτω ποιούμενα πολὺ διαφερόντως 
ἐξειργάσθαι ἕκαστον. 

διατρ.] ἔργῳ δα. 1).(. τηρ. τ. 
ἄριστα 10. διηναγκάσθαι τοῦτο ποιεῖν] διενέγκασθαι 1). 
6. ὁ οτῃ. [.. μάττει]) μάττει, πέττει 1). 
τούτων Ε. ῬΓ. ἑνὶ] ἐν (ἃ. ΘΟΥΤ. Π1ρ΄. Τ΄. 
ἰχθὺν Ὁ. ἐὰν] ἂν Α(.α. παρέχῃ Ὦ. 
ἐξεργάσασθαι 10. 

ῬΓΟΌΙ. 20, 8, ΄αθιῃ Ἰοσαπ αι Μιοῖο- 
τι Ἰαιιάανογαῖ οὖ ΘῃηΘη ἀν ογαΐ. ΤΌῚΙ 
εδι: Οἷον ἡ σκυτικὴ ὑπόδημα ἐκ προ- 
σχίσματος. ἨθδγομΒ προσχίσματα 
(να]ρὸ εϑί προσχήματα) Ἰη ογρυ δία 
εἶδος ὑποδήματος ἐσχισμένον ἐκ τῶν 
ἔμπροσθεν. ῬΈΟΙΙ [μΘχίσοη θαπαβθιη 
Ἰηςουργθίδ Ομ δποίοτιαίθ Ασὶβίο- 
ΡΠΔΠΙΒ ἤγμηδγθ οοπδίασ. ΡΟ]]χ 7, 
091: Ὑπόσχισμα ἀνδρεῖον ὑπόδημα μάλα 
εὐτελὲς αἰΐ 6586, καὶ πρόσχισμα (ΘαϊξαΓ 
πρόσχημα) πρεσβυτικόν. [)6 ἸΠπίεΥΡΓΘ- 
[Δ[ΊΟΠ6 ΓηΘ 00 αι] πηὰ8 Ρτορίου ρτᾶ- 
ν]βϑ᾽ πάγῃ Αὐϊβίοίθ] 15 δαοίοΥἹ δίθ 1, 4] 
ΟὈ]αΒν15 οα]66ὶ ρτίθιη [δοὶ πρόσχισμα. 
ϑοα ἴῃ Βρθοίϊθθιιβ αἰνουβὶβ ρούαπθγαηΐ 
6586 ναγιθίαίθβ, 88 βρῃδγαηΐ νοοᾶ- 
Ὀυϊα περισχιδὴς, λεπτοσχιδὴς, πολυ- 
σχιδής. [τὰ Ἠβγομῖτβ περισχιδεῖς 
εἶδος ὑποδήματος εὐτελὲς ἸηἰοΥρτοίαίαΓ; 
566 ᾿ηΐρ Ἰαιι]οθ8 οα]σθοβ βιιηΐ, οἱ 
συϊάρτη βασογαοίμπη ἀρπαᾶ ἘΡΒίρραμη 
ΑΥ̓ΒΘΠΦΙ 12, Ρ. 537; σανδάλια λεπτο- 
σχιδὴ ΟΔΡΠΙΒΟΔΟΥΙ ἀρὰ Ῥο]]π θη 7, 
87, πολυσχιδῆ ΗἸρρὶο Εν Πγοοὶ ἀρπα 
ΑΥΒΘΠΘαπΠι 6, Ρ. 250. [(ἀ]θῃ. νο]. 12, 
᾿ 4585: ᾿Εσφίγχθαι δ᾽ ἀδύνατον (τὸ 
ὑπόδημα) μὴ πολυσχιδὲς γενόμενον. 
μι Ἰθιάθτῃ ἘΠῚ (ἀϑῦῖοα ἀδβουιθιῦ: Ἔστι 
δ᾽ ἱκανῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ ᾿πολυσχιδές τι 
δέρμα καθ᾽ ἑκάτερον τὸ μέρος ἀριστε- 
ρόν τε καὶ δεξιὸν ἴσον ἐντεταμένον. 

τοῦτον] τούτων 1). ΠΟΥ. καὶ ἄριστα] 
ποιεῖν τοῦτο α.Μ. 

ἀλλοῖα] ἄλλα 19). τούτῳ] 
ἄλλῳ δὲ---Ππτᾶν ὉΠ]. Ρ. 

οὕτως Ὁ. 
ἑψεῖν Ὁ. 

ταῦτα] καὶ ταῦτα 1). 

Ι,...1 Μερυι συντέμνειν ἸηΐοΙ- 
ΡΓοίαηθαν να]ροὸ οοποϊάθγο αὐ ἐμηῖοα8 
οοηποϊοηάαθδ. ιρηϊβοαῦ αα] 6 ΠῈ 60Π- 
οἸάσδιθ, αἰνιάθγθ, ἴῃ Ρ]αίοῃ!5 Ρο] 16 Ὸ 
δι 5, ΡΙΘΓΠΠΊΘ 6 [δΙηΘῃ ῬΓΘΘΟΙ ΘΓ οἵ [ἢ 
τον σΟΠίγΆΠοΘ, Ὀγθνιου ΠἸσΟΓ. 
106 νϑϑίθιιβ χυϊάθιη δ {Π1ς0 18 τϑοΐθ 
Ὦϊσ ϑιΓΡΑΤῚ ΠΟῚ ροΐαϊί. Νϑιη νεβίθβ, 
ἰορδο οὖ ὑπιηϊοϑα ρϑγίδθοῦθ 6 θ]α ἀββεθη- 
ἀεθαηῦ, Ὠ181] ψφιῃοά ῥαφῇ δι πόρπῃ 
ΘΟΠΪ Πρ θδηΐαυ δα οοππηθοίθ δηΐαν. 
Νοβίγατη τπούθτὴ ψΘϑυ τη ΘΧ ΘΟΠΟΙΒ18 
ῬΔΏΏΪ5 ΠΟΙ ΠΟΙΘΠἀδ τη γϑίθυι θτ18 ΠΘΠΊΟ 
Ῥογῦα5. ἀβϑιρηδθι. 50ΗΝ, 

ταῦτα] ΤὨ{6]]106 Β᾽ ΠρῚ.]88 ΟἉ]ΟΘΟΓΊΙΤΩ 
Ῥᾶγίθβ δηΐθα ποιηϊπαΐῖαβ. 5ΟΗΝ, 

ἀνάγκη --- διηναγκάσθαι)] ΑὈτπάδη- 
(1ὰ5 αἸοίαπτη αὖ προσήκει δεῖν, ἀνάγκη 
δεῖν οἵ βιτη1114. Ρ]αΐο Οὐϊΐοη. Ρ. 51 Ὁ: 
᾿Ἔξουσίαν πεποιηκέναι ᾿Αθηναίων τῷ 
βουλομένῳ---ἐξεῖναι λαβόντα τὰ αὑτοῦ 
ἀπιέναι ὅποι ἂν βούληται. ΔεΓθοΟ ΠΟῚ 
ΔΙΌ πἀϑὰ8 οϑῦ Χθηοόρθοι, 8564 Ρ]αΐο 
ΔΙ ποί]65. 

ἐν βραχυτάτῳ] ΑἸΙΘῚ ΒΌΡΓΙΔΊΙ, 2, 15: 
Νῦν ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη. δορά 
Π1}1] πθ ἢϊο σαϊαθπὶ οριβ δϑῦ 58Ὁ- 
βίδηῦννο ΤΏ. 1, 140: Περὶ βραχέος 
πολεμεῖν. 

6. παντοδαποὺς] Δ΄. 46 νὩ 7118 ἄρτοις 
ῬΟΠυΧχ ὅ, 52..55. ΑΘ ν 4.9, ὅνίῶε :. 7. “5 ὁ 

ΠΣ 
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ω Ν Ἀ “ 77 ,ὔ ἴω ἊἜ ᾿ 

η Τῇ μὲν δὴ τῶν σίτων θεραπείῳ. τοιαῦτα ποιῶν πολὺ 
ε ᾿ ᾽ ᾽7ὔ ε Ἁ Ν : ΄σ΄ ΕΣ “ 

ὑπερεβάλλετο πᾶάντας᾽ ὡς δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι θερα- 
͵ Ν᾿ Ψ ΄“- “-“ 7 Ἀ Ν 

πεύων πολὺ ἐκράτει, τοῦτο νῦν διηγήσομαι: πολὺ γὰρ 
Ἂ, , ΨνΝ ͵ Ἂ 

διενεγκὼν ἀνθρώπων τῷ πλείστας προσόδους λαμβάνειν 
δι Ψ 7 “ - » 7 “ 

πολὺ ἔτι πλέον διήνεγκε τῷ πλεῖστα ἀνθρώπων δωρεῖσθαι. 
“- 5 - ᾿, 9 “-“ 

κατῆρξζε μὲν οὖν τούτου ἸΚῦρος, διαμένει δ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
΄σ - « Ν Χ 

8τοῖς βασιλεῦσιν ἡ πολυδωρία. τίνι μὲν γὰρ φίλοι πλου- 
᾿ς ᾿, ἋΟ - - τὰ 

σιώτεροι ὄντες φανεροὶ ἢ Περσῶν βασιλεῖ; τίς δὲ κοσμῶν 
΄ ᾽ - Ἂ Ν εν Ἃ ΄ 

κάλλιον φαίνεται στολαῖς τοὺς περὶ αὑτὸν ἢ βασιλεὺς : 
᾿Ὶ ΄“ ᾿ ῴ “ 57 ἴω ’ὔ 

τίνος δὲ δῶρα γιγνώσκεται ὥσπερ ἔνια τῶν βασιλέως, 
,7ὔ δ κ ἈΝ Χ 

ψέλια καὶ στρεπτοὶ καὶ ἵπποι χρυσοχάλινοι; οὐ γὰρ δὴ 
5, 3 ΄σ ΄ι 5 - “ὉΟδ Χ ἣν ω 7] » 

ο ἔξεστιν ἐκεῖ ταῦτα ἔχειν ᾧ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ. τίς ὃ 
ΒΩ Ἅ 7 "ἢ ΄- ΄ -“ τ ἂν απ ᾿; 

ἄλλος λέγεται δώρων μεγέθει ποιεῖν αἱρεῖσθαι αὐτὸν καὶ 
» {Ὁ “ Ν 3 Ν "φ ᾿ ΕΣ Χ 7 ,, 

ἀντ᾽ ἀδελφῶν καὶ ἀντὶ πατέρων καὶ ἀντὶ παίδων ; τίς δ᾽ 
7] ᾽7ὔ ᾷ, Χ Λ ΄ι ΄-“ Ν 

ἄλλος ἐδυνάσθη ἐχθροὺς ἀπέχοντας πολλῶν μηνῶν ὁδὸν 
΄- «ς σ΄ ͵ ᾽ 7 

τιμωρεῖσθαι ὡς ἸΠερσῶν βασιλεύς ; τίς δ᾽ ἄλλος κατα- 
Ψ' Χ - εὖ ΄σ » , Ἃ ΄ 

στρεψάμενος ἀρχὴν ὑπὸ τῶν ἀρχομένων πατὴρ καλούμενος 
Ψ “Δ ι ΡΜ » σ΄ 

ἀπέθανεν ἢ Κῦρος ; τοῦτο δὲ τοὔνομα δῆλον ὅτι εὐεργε- 
- Γ 5 ω Ἃ » 7, » Ν «ς 

το οῦντος ἐστι μᾶλλον ἢ ἀφαιρουμένου. κατεμάθομεν δὲ ὡς [7] 
Ν Ἄ, ͵ » Χ Ν , 

καὶ τοὺς βασιλεως καλουμένους ὀφθαλμοὺς καὶ τὰ βασι- 
ζ 5 5 2, » ' ἊἋ “ σ΄ Ψ Ν 

λεως ὦτα οὐκ ἄλλως ἐκτήσατο ἢ τῷ δωρεῖσθαι τε καὶ 
σι ΧΝ ν “ Ν ’"» 5, 

τιμᾶν: τοὺς γὰρ ἀπαγγείλαντας ὅσα καιρὸς αὐτῷ εἴη 
᾿ "4 “- οἡ ’ 

πεπύσθαι μεγάλως εὐεργετῶν πολλοὺς ἐποίησεν ἀνθρώ- 
΄σ ΄ “δ 

πους καὶ ὠτακουστεῖν καὶ διοπτεύειν τί ἂν ἀγγείλαντες 
4 ΄ Χ 7 

11 ὠφελήσειαν βασιλεα. ἐκ τούτου δὴ καὶ πολλοὶ ἐνομίσθη- 

[6] 

ἢ. γὰρ] γὰρ δὴ }. ἔτι] ἐπὶ Α. δ. φίλοι πλείους ἢ τῷ περσῶν β. οἱ 
κοσμῶν φαίνεται ἀεὶ τοὺς ΑἸΟΧαηαον Ν᾽ αἱΖ. οι. νο]. 8, Ρ. 473, 9. Εἰ η8 τίνι 
-Ὸὀ᾿βασιλέως. αὐτὸν Α.]).6. αὐτὸν μᾶλλον ἢ ὁ β. ΑἸΕΧΆΠΑΕΓ, τίνος] 
τὰ τίνος ἰ). γινώσκεται μᾶλλον ἢ τὰ βασιλέως ΑἸοχ. ψέλλια α. 
9. αὐτὸν] ἑαυτὸν 1). καὶ αηΐθ αὐτὸν Δα. ΑΔ. ρα ποῦβ ποίαὐῦ (ἃ, οἵ ροβί αὐτὸν 

ΠΡΡΕῦβ. 1, ΤῊ: Ὁ. 0 5 

Βόν ι ἠδυνήθη Ἡ. μηνῶν] ἡμερῶν Η. το. κατέμαθον 1). ἄλ- 
ὑετὸν δον, σ᾽ ιοπτεύειν κατοπτεύειν 1).(α. 5. ν. Υ. ἂν οἵη. Α.Ε. 
ΘΕῸΣ ἀπαγγείλαντες 1). ὠφελήσειεν Α. 

8, τῶν βασιλέως] ΟΌΠΕ ἈΠΟ. αἰ; 2; 

7... ΒΌΗΝ. 
ᾧ ἂν μὴ βασιλεὺς δῷ] ῬτΟΟΟΡ τι8 

᾿Ενταῦθα γὰρ 

οὔτε δακτυλίῳ χρυσῷ οὔτε ζώνῃ οὔτε 
περόνῃ χρῆσθαι οὔτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν 
έμις, ὅτι μὴ ἐκ βασιλέως ἀξιωθέντι. 
ΖΕΌΝ. 

9. πατὴρ] Υ. δα 8,1, 44. 
το. ὀφθαλμοὺς--- ὦτα ῦ διι]4ἃ5: ᾽Ο- 

φθαλμὸς βασιλέως ἀντὶ τοῦ μέγα δυνά- 
μενος παρὰ βασιλεῖ. οὕτω δὲ ἐκάλουν 
τοὺς σατράπας, δι ὧν πάντα ὁ βασι- 
λεὺς ἐπισκοπεῖ, ὡς βασιλέως ὦτα τοὺς 
ὠτακουστὰς, δι’ ὧν ἀκούει τὰ πραττό- 
μενα ἑκάστῳ πανταχοῦ. ΝΟ (ἰ881- 
τ] ]θὰ νοσαθαο ὀφθαλμὸς δῖ Πο- 
ΟἸΘΓΩΪ 6] 5616 πὶ ΒΊ0 1 ΠΟ ΠΟ Πἰβ ν. ἀραὰ 
ΟἸ νιον. οψαφο ας 1 ἸΠηηρῖγο ΟΠ ο- 
ἢ; Ὁ] 1: ΡΟ ΤΙ, 
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ἕ Ν 353 ῇ Υ, 

σαν βασιλεως ὀφθαλμοὶ καὶ πολλὰ ὦτα. εἰ δὲ τις οἴεται 
Ψ . Ν Ἷ » Ν - » » “ "7 
ἕνα αἱρετὸν εἶναι ὀφθαλμὸν βασιλεῖ, οὐκ ὀρθῶς οἴεται 

Ν - ᾿ 3 Ν - Ἑ Ἁ, "“" "7 

ὀλίγα γὰρ εἷς γ᾽ ἂν ἴδοι καὶ εἷς ἀκούσειε' καὶ τοῖς ἀλ- 
“ ΄“΄“ ΕΥ ͵ ᾽ ον ΄σν 

λοις ὥσπερ ἀμελεῖν ἂν παραγγελλόμενον εἴη, εἰ ενὶ τοῦτο 
΄ ν᾽} οἱ Ν 7 ἵ 

προστεταγμένον εἴη" πρὸς δὲ καὶ ὃντινα γιγνώσκοιεν 
᾿ 7 “- δ “- , ΄, ΄- 

ὀφθαλμὸν ὄντα, τοῦτον ἂν εἰδεῖεν ὅτι φυλάττεσθαι δεῖ. 
» 9 5 “ Ὑ, 3 ᾿ ΄- Α » “ 7 Ἃ 

ἀλλ οὐχ οὕτως ἐχει, ἀλλα τοῦ φάσκοντος ἀκοῦσαί τι ἢ 
ΕῚ “ “ὕ » 7 Ν ἢ 3 7 Ὁ Χ 

τ ἰδεῖν ἄξιον ἐπιμελείας παντὸς βασιλεὺς ἀκούει. οὕτω δὴ 
Χ Α ῇ 53 

πολλὰ μὲν βασιλεως ὦτα, πολλοὶ δ᾽ ὀφθαλμοὶ νομίζονται: 

καὶ φοβοῦνται πανταχοῦ λέγειν τὰ μὴ σύμφορα βασιλεῖ, 

ὥσπερ αὐτοῦ ἀκούοντος, καὶ ποιεῖν ἃ μὴ σύμφορα, ὥσπερ 
αὐτοῦ παρόντος. οὔκουν ὅπως μνησθῆναι ἂν τις ἐτόλμησε 

, Ν 7ᾳ ἴω ͵ 9 ΄σ 

πρὸς τινα περὶ Κύρου φλαῦρὸν τι, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς 
“ Ἕ σ΄ σ΄“ ἵν ΄ 

πᾶσι καὶ ὠσὶ βασιλεως τοῖς ἀεὶ παροῦσιν οὕτως ἕκαστος 
᾿ “ιν Ἁ σι Ν 7 ς 

διέκειτο. τοῦ δὲ οὕτω διακεῖσθαι τοὺς ἀνθρώπους πρὸς αὐ- 
Ἃ “«Ἁ 

τὸν ἐγὼ μὲν οὐκ οἶδα ὅ τι ἄν τις αἰτιάσαιτο μᾶλλον ἢ ὅτι 

μεγάλα ἤθελεν ἀ ἀντὶ μικρῶν εὐεργετεῖν. 
, 7 

Καὶ τὸ μὲν δὴ μεγέθει δώρων ὑπερβάλλειν πλουσιώ- 
7 ᾿ς Ἁ σι 7 σι 

τατον ὄντα οὐ θαυμαστόν" τὸ δὲ τῇ θεραπείᾳ καὶ τῇ ἐπι- 
Ἄ ΄- 7] 7, 7 ω 5 

μελείᾳ τῶν φίλων βασιλεύοντα περιγίγνεσθαι, τοῦτο ἀξιο- 
ἄᾶ - , Γ ἵ 

λογώτερον. ἐκεῖνος τοίνυν λέγεται καταδηλος εἶναι μηδενὶ 
ἽΝ [ν4 ἵω Ν 

τι4ἂν οὕτως αἰσχυνθεὶς ἡττώμενος ὡς φίλων θεραπείᾳ" καὶ 

" [8] 

11. τινες ᾧοντο---οἴονται 0. παραγγελό ὄμενον 1. εἰ---εἴη οτη. Δ.α. 
τηρ'. Τ΄. τοῦτο] τούτῳ α. εἰδεῖεν] ἴδοιεν Ὦ. πάντως 1). 12. οὕ- 
τως Α. πολλοὶ μὲν βασιλέως ὀφθαλμοὶ, πολλὰ δὲ βασιλέως ὦ ὦτα νομίζε- 
ται 1). λέγειν] λέγειν τε 0. ἃ μὴ οτῃ. Ὁ. τοῦ δὲ] τὸ δ᾽ Ὁ. οὕ- 
τως ΔΑ. οἶδα] οἶμαι 1). 13. τὸ] τῷ Α.α. ὑπερβαλέσθαι 1). 
τὸ δὲ τῇ] τῇ Δ. τῇ δὲ Ὁ. 
λος Ὁ 14. καὶ οἵη. Ὁ. 

11. ἕνα αἱρετὸν] [,Ο608 ΒΟΙρΡ[ΟΤ ΤΩ 
Ροβυϊῦ ΒυΊββοπῖτβ ᾿. 126. Οὐπῇ. ᾿ηἴτὰ 
8, 6, ΄τό.Ὀ. ΒΟῊΝ. αἱρετὸν δαΐεχη 
εἰσηϊβοαὶ οἰθοίιιηι. 

παντὸς ἀκούει] (οηΐ. ᾿ΓΠοιη]δί. ΟΥ. 
τορι τῦ. ΖΕΌΝ. 
παραγγελλόμενον) Ῥτροδίαϊ ξογίαβ8θ 

παρηγγελμένον, αὐ ἸΙΟΔΟΥΪ 11, 4, κα- 
τεπηγγελμένοι δ᾽ ἦσαν γοδῦ 1] ΡΤῸ κα- 
τεπαγγελόμενοι, εἴ προσταττόμενον Ὠ]ς 
ΡΓΘΘθοῦ Εὖ. ῬΥῸ 56 τι ηὉ] προστεταγμέ- 
νον, 5156 ἤδθο βιιπῦ ΧΟΠΟΡΠΟΙΙ5. οἱ 
Ῥτορίου ἀπ ρ]οχ εἴη πορ]θοία 1ἢ τη6]10- 
ΤΊθτι5, τι 411ἃ 5. 14. δὺ Δ110]. βῖνο δα οχ- 
Ρ]οα πα δ ῬΥθοοοββοσιηΐ ἀβουὶρία. 

κατάδηλος) κατάλληλος Ἀ.Ε. ΡΥ. πᾶσι κατάδη- 

12. τοῦ δὲ οὕτω διακεῖσθαι---αἰτιά- 
σαιτο]) χοιηρ]α Ὠτ}τ5 βυγαοῦαγο δα ηΐ 
Ἰ ΑΡΘΒ.1, 22: Οὔδοι. 2..11... ΤΑ ΠπΙθα 
ἴῃ Πιϑῦ. αὐ. 7, 5» 12, δϑί τό γε μὴν ἐν- 
τεῦθεν γενόμενον ἔξεστι μὲν τὸ θεῖον 
αἰτιᾶσθαι. )ΠΝΠΝ 

τὸ μὲν---ὑπερβάλλειν---οὐ θαυμαστὸν] 
ΑΠΔ.1, 9, 24: Καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα 
νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν 
θαυμαστὸν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος 
ἦν τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν 
φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, 
ταῦτα μᾶλλον ἔμοιγε δοκεῖ ἀγαστὰ 
εἶναι. Ξ(ΟσΗΝ. 
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᾿ Ν » - , ’ 

λόγος δὲ αὐτοῦ ἀπομνημονεύεται ὡς λέγοι παραπλήσια 
ΕΣ 3 ΄- ’ ΄“΄ , 

ἔργα εἶναι νομεως ἀγαθοῦ καὶ βασιλεως ἀγαθοῦ: τὸν τε 
Ἂν Ι͂ “ ᾿, » 7 Ν Ψ “- “- 

γὰρ νομέα χρῆναι ἐφὴ εὐδαίμονα τὰ κτηνὴ ποιοῦντα χρῆ- 
» ΄σ ΝᾺ Ν , » κ , 

σθαι αὐτοῖς, ἢ δὴ προβάτων εὐδαιμονία, τὸν τε βασιλέα 
« Ψ 7] ' Α ᾿ ΄ι ΄“ 

ὡσαύτως εὐδαίμονας πόλεις καὶ ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆ- 
΄- » Ἁ 3 Ν 77 7 53 Ἂ 

σθαι αὐτοῖς. οὐδὲν οὖν θαυμαστον, εἴπερ ταύτην εἶχε τὴν 
4 Ν Ψ Υ, ’ὔ 5 ’ὔ 

γνώμην, τὸ φιλονείκως ἐχειν πάντων ἀνθρώπων θεραπείᾳ 
7 Ἂς ΟῚ , ΄ι 7 

15 περιγίγνεσθαι. καλὸν δ᾽ ἐπίδειγμα καὶ τοῦτο λέγεται [9] 
“ » “ ͵ σ ᾽ Α .. Ἃ « ε μ 

Κῦρος ἐπιδεῖξαι Κροίσῳ, ὅτε ἐνουθέτει αὐτὸν ὡς διὰ τὸ 
λλὰ διδό ἐνὴς ἐ ἐξὸν αὐτῷ θ ὺ υ πολλὰ διδόναι πένης ἔσοιτο, ἐξὸν αὐτῷ θησαυροὺς χρυσοῦ 

πλείστους ἑνί γε ἀνδρὶ ἐν τῷ οἴκῳ καταθεσθαι" καὶ τὸν 
“- ’ ΛΝ. Ν ' Ἃ "7 » ᾿ 

Κῦρον λέγεται ἐρεσθαι, Καὶ πόσα ἂν ἡδὴ οἰει μοι χρη- 
3 4  φ σ“ ᾿ 7 

ματα εἶναι, εἰ συνέλεγον χρυσίον ὥσπερ σὺ κελεύεις ἐξ 
, κ - ᾿ κ ΝΥ 7 

τό ὅτου ἐν τῇ ἀρχῇ εἰμι; καὶ τὸν Κροῖσον εἰπεῖν πολὺν τινα 
» 7 Ν ᾿ σι ᾿ ΄ι 5" ἣ- ’ὔ 

ἀριθμόν. καὶ τὸν Κῦρον πρὸς ταῦτα, ᾿Αγε δὴ, φάναι, 
Ὶ Κ - , ε Ψ 27 ὃ Ἧ, Ὗ, α " σ“ 

ὦ Κροῖσε, σύμπεμψον ἀνδρα συν Ὕστασπᾳ τούτῳ ὅτῳ 
Χ ὔ » ᾿ Χ με. ’ 7, 

σὺ πιστεύεις μάλιστα. σὺ δε, ὦ Ὕστάασπα, ἐφη., περιελ- 
ΧΝ Χ Χ Ἷ , “ σ ΄ ,, 

θων πρὸς τοὺς φίλους "λέγε αὐτοῖς ὅτι δέομαι χρυσίου 
πρὸς πρᾶξίν τινα: καὶ γὰρ τῷ ὄντι προσδέομαι: καὶ κέλευε 
αὐτοὺς ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο πορίσαι μοι χρήματα" 
γράψαντας δὲ καὶ κατασημηναμένους δοῦναι τὴν ἐπιστολὴν 

Ξ ; ΄ ΄, ᾿Ξ δ΄. ὦ », Ὕ 
τητῷ Κροίσου θεράποντι φέρειν. ταῦτα δὲ ὅσα ἔλεγε καὶ [τ- 

τὰ Υ͂ ΄ »Ὁ 7 σε ΄, ΄ὕ 
γράψας καὶ σημηνάμενος ἐδίδου τῷ Ὕστασπᾳ φέρειν 

Ά, Χ ᾿ 5 7 ἃ Ν ’ὔ Ὄ «ε ΄ 

πρὸς τοὺς φίλους" ἐνέγραψε δὲ πρὸς πάντας καὶ Ὕστα- 

λέγοι] δέ τοι Α.ἃ. ργτ. καὶ δηΐθ παραπὰλ. ΡῬα ΠΟΙ ποίας ἃ. καὶ β. ἀγ. ΟΤη. 
ἈΠΟ. τὰρ᾿ Ύ. χρῆναι) χρῆναι ἄρα 1). 810}. ΕἸ. 48, ύο, οἰΐαηϑ καὶ λόγος δὲ 
---ἀνθρώπους ποιοῦντα χρῆσθαι αὐτοῖς. ποιοῦντα τὰ κτήνη ὥΙῖοῦ. ἤδη προ- 
βάτων Α, ἤδη προβάτοις (ἃ. ΠΟΥΓ. τηρ’. Γ. ἤδη οἰΐαπι σΓΟὈ. οἵ 40] προβάτων εὐδαι- 
μονία ΟΥ̓ [685 εὐτραφῆ ΡΓῸ εὐδαίμονα ΡοΟμὶ: ΖομαγαΒ. ὡς αὕτως ". εἶχε] 
ἔχει Α.α. θ. πάντων ἀ. 1). 15. τὸ] τὰ Α. αὐτῷ] αὖ τοὺς Α.Ὁ. ρμτ. 
οἴει ἤδη 1). ὅσου Ἀ.(. ρζτ. τό. καὶ τὸν] τὸν δὲ ἰώες μονμο, 
σὺ πέμψον 1). σύμπεψον (ἃ. ΠΟΥ. 5. Ὁ. Γ΄ τούτῳ οἵη. ἰ,., σὺ περιεὰλ- 
θὼν] ἔφατο ἄρα ἐλθὼν 1). δέομαι] προσδεήσομαι 6): αὐτοῖς 1). ΘΟΥΤ. 
ὁπόσα] ΤΔΌΤΙ οὐ Ζοπαγαβ ὁπόσα ἄν. δύναιτο] δύνηται ΠΩ. δὲ ἀααϊ ΑἹἸ- 
4ἴπᾶ. οπι. Α.1).α. 17. ταῦτα---φέρειν 1). τηρ΄. Θα4., ταῦ ν]ἀοῦτ, πηδητι. 
προσενέγραφε 1). 

14. λόγος---ὡς λέγοι] ΑΠΔ00.1,0, 11: 
Εὐχήν τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὖὔ- 
χθοιτο. 

ἣ δὴ προβάτων εὐδαιμονία, αι Ζο- 
ΠΔΥᾺΒ ΘΧ ρᾶγΐθ Οοπη 10, ΟΠ ΘΙ ΘΥῸ5 
ἀρύϊονα ρυΐαθ)αΐ ρμοβί εὐδαίμονα ροβὶία. 
γν86. 2, 2; 1ἢ. 

τό. ὁπόσα ἕκαστος δύναιτο] Μ]Ὲ] 

ἄθ]ογα ἂν, 46. 10 5: 158: πη6. ρΡοϑί τὸ- 
Ἰαΐῖνα ἃηΐθ ορίαιντιμη ἱπίθυροβίίο αἰχὶ 
Δ4 7, 5, 40, αυδηη δύνηται ΤΘΟΙΡΘΙΘ 
ΘΧ οχίρτιθ διιοίουϊζαι 5 ἰῖρτο. 
ΝΠ Ἰΐᾶᾷ ῬΓΟΥΒΊΙΒ 1, 4,14: Αφες τοὺς 
κατ᾽ ἐμὲ πάντας διώδειν Νὰ διαγωνί- 
ζεσθαι ὅπως ἕκαστος κράτιστα δύναιτο, 
ὩῚ ν. δηποί. 
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σπαν ὡς φίλον αὐτοῦ δέχεσθαι. ἐπεὶ δὲ περιῆλθε καὶ 
ἤνεγκεν ὁ ἸΚροίσου θεράπων τὰς ἐπιστολὰς, ὁ δὴ Ὑστά- 
σπας εἶπεν, Ὦ Κῦρε βασιλεῦ, καὶ ἐμοὶ ἤδη χρὴ ὡς 
πλουσίῳ χρῆσθαι: πάμπολλα γὰρ ἔχων πάρειμι δῶρα διὰ 

18 τὰ σὰ γράμματα. καὶ ὃ Κῦρος εἶπεν, Εἷς μὲν τοίνυν καὶ 
οὗτος ἤδη θησαυρὸς ἡμῖν, ὦ ἹΚροῖσε: τοὺς δ᾽ ἄλλους κα- 
ταθεῶ καὶ λόγισαι πόσα ἐστὶν ἕτοιμα χρήματα, ἦν τι δέω- 
μαι χρῆσθαι. λέγεται δὴ λογιζόμενος ὁ Κροῖσος πολλα- 
πλάσια εὑρεῖν ἢ ἔφη Κύρῳ ἂν εἶναι ἐν τοῖς θησαυροῖς 

19 ἤδη, εἰ συνέλεγεν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο φανερὸν ἐγένετο, εἰπεῖν 
λέγεται ὁ κῦρος, Ορᾷς, φάναι, ὦ ἹΚροῖσε, ὡς εἰσὶ καὶ [11] 
ἐμοὶ θησαυροί; ἀλλὰ σὺ μὲν κελεύεις με παρ᾽ ἐμοὶ αὐ- 
τοὺς συλλέγοντα φθονεῖσθαί τε δι αὐτοὺς καὶ μισεῖσθαι, 
καὶ φύλακας αὐτοῖς ἐφιστάντα μισθοφόρους τούτοις πι- 
στεύειν" ἐγὼ δὲ τοὺς φίλους πλουσίους ποιῶν τούτους μοι 
νομίζω θησαυροὺς καὶ φύλακας ἅμα ἐμοῦ τε καὶ τῶν ἡμε- 
τέρων ἀγαθῶν πιστοτέρους εἶναι ἢ εἰ φρουροὺς μισθοφό- 

2ο ρους ἐπεστησάμην. καὶ ἄλλο δέ σοι ἐρῶ" ἐγὼ γὰρ, ὦ 
Κροῖσε, ὃ μὲν οἱ θεοὶ δόντες εἰς τὰς ψυχὰς τοῖς ἀνθρώποις 
ἐποίησαν ὁμοίως πάντας πένητας, τούτου μὲν οὐδ᾽ αὐτὸς 
δύναμαι περιγενέσθαι, ἀλλ᾽ εἰμὲ ἄπληστος κἀγὼ ὥσπερ οἱ 

41 ἄλλοι χρημάτων" τῇδέ γε μέντοι διαφέρειν μοι δοκῶ τῶν 

πλείστων ἢ ὅτι οἱ μὲν ἐπειδὰν τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτή- 
σωνται, τὰ μὲν αὐτῶν αὖ κατορύττουσι, τὰ τὲ κατασή- 
πουσι, τὰ δὲ ἀριθμοῦντες καὶ μετροῦντες καὶ ἱστάντες καὶ 
διαψύχοντες καὶ φυλάττοντες πράγματα ἔχουσι, καὶ ὅμως 

αὐτοῦ] ἑ 8. ν. 684. τη. Ὁ. ἐπεὶ] ἐπειδὴ Ὁ. ὁ δὴ] ὁ μὲν δὴ Ὦ. ὁ Ζο- 
ΠΔΙΔΒ. χρὴ οτη. 10. γράμματα] πράγματα Ὁ. 58. ν.Υ. 18. μὲν] 
μὲν δὴ Ὁ. δέομαι Α. λογισάμενος 10. τούτους] τούτοις ἃ. 
ΡΥ. τε] γε Δ. 20. ἄλλα Α.Ὁ. ὃ] ἃ Ὁ. πάντας ὁμοίως 10. 
καὶ ἐγὼ Ὦ. 21. αὖ οτη. Ὦ. τὰ δὲ] ἃ δὲ Ὁ. καὶ ἱστάντες καὶ μετροῦν- 
τες 1). 

σρα!, 
20. ὃ] Πιιοῖῦ Χοπορῆοη μα θΠαὶ οἱ- 

ΡΙαϊδαΐθη παίτιγοο Ὠπιτηδηθθ Ἰηβιζατη. 
5ΟΗΝ. 

19. θησαυροὺς] Ποὺ ῬΡτΙοργυτηη. 
Ὁ. 5.5 Ρ. 723 6α. δομοῆδσ. : ̓Αλέξανδρος 
ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ποῦ ἔχει τοὺς θη- 
σαυροὺς, ᾽ν τούτοις, ἔφη, δείξας τοὺς 
φίλους. ΠΌΤΟΗ. Ρίατὰ της "ΓΖού- 
265 ΗΙβ. 3, 630 5. 

ἐπεστησάμην) [λΑγιΠΊῚ ΤΏΘΟῚ τιϑ11ΠῈ 
ποίανι δὰ ϑίθρῃ. νο]. 3, Ρ. 2580 Α. 
Μυϊίο ᾿ιδαμπθηΐιιβ αοὐνη), απο α ργ- 

21. διαψύχοντες  Οτια81 νΘ Πα ηΐ88: 
σορίοβο 46 πος νϑῦρο αἰχιῦ ἨἩριηβίοσγῃ. 
Δα [κιοϊὰπὶ ΟΟΠίθιη 0]. 6. 23, νῸ]. 2, 
Ρ. 408 εα. ΒΙΡ. 

σο 



980 ΧΕΝΟΡΗΘΝΤΙΒΙΝΒΙ ΤΟΥΕΙ 

ἔνδον ἔχοντες τοσαῦτα οὔτε ἐσθίουσι πλείω ἢ δύνανται 
φέρειν, διαρραγεῖεν γὰρ ἄν, οὔτ᾽ ἀμφιέννυνται. πλείω ἢ 
δύνανται φέρειν, ἀποπνιγεῖεν γὰρ ἂν, ἀλλὰ τὰ περιττὰ 

22 χρήματα πράγματα ἐχουσιν. ἐγὼ δ᾽ ὑπηρετῶ μὲν τοῖς 
θεοίς καὶ ὀρέγομαι ἀεὶ πλειόνων" ἐπειδὰν δὲ κτήσωμαι, ἃ 
ἂν ἴδω περιττὰ ὄντα τῶν ἐμοὶ ἀρκούντων, τούτοις τάς τ᾽ 
ἐνδείας τῶν φίλων ἐξακοῦμαι καὶ πλουτίζων καὶ εὐεργετῶν 

ἀνθρώπους εὔνοιαν ἐξ αὐτῶν κτῶμαι καὶ φιλίαν, καὶ ἐκ 
τούτων καρποῦμαι ἀσφάλειαν καὶ εὔκλειαν" ἃ οὔτε κατα- 
σήπεται οὔτε ὑπερπληροῦντα λυμαίνεται, ἀλλὰ ἡ εὔκλεια 

ὅσῳ ἂν πλείων ἡ, τοσούτῳ καὶ μείζων καὶ καλλίων καὶ 

κουφοτέρα φέρειν γίγνεται, πολλάκις δὲ καὶ τοὺς φέροντας 
23 αὐτὴν κουφοτέρους παρέχεται. ὅπως δὲ καὶ τοῦτο εἰδῇς, 

ἔφη, ὦ Κροῖσε, ἐγὼ οὐ τοὺς πλεῖστα ἔχοντας καὶ φυλάτ- 
τοντᾶς πλεῖστα εὐδαιμονεστάτους ἡγοῦμαι: οἱ γὰρ τὰ 

τείχη. φυλάττοντες οὕτως ἂν εὐδαιμονέστατοι εἴησαν" πάν- 
τα γὰρ τὰ ἐν ταῖς πόλεσι φυλάττουσιν ἀλλ᾽ ὃς ἂν κτᾶ- 

σθαί τε πλεῖστα δύνηται σὺν τῷ δικαίῳ, χρῆσθαί τε 
πλείστοις σὺν τῷ καλῷ, τοῦτον ἐγὼ εὐδαιμονέστατον 
νομίζω ἰ καὶ τὰ χρήματα. καὶ ταῦτα μὲν δὴ φανερὸς ἦν 
ὥσπερ καὶ ἔλεγε πράττων. 

Ἁ ᾿ ΄- “ 

24 ΤΠρὺς δὲ τούτοις κατανοήσας τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνθρώ- 

τοσαῦτα] αὐτὰ Ὦ. πλεῖον---πλεῖον Α.α. ἀμφέννυνται Δ. 22. ἴδω {πη]πᾶ. 
εἰδῶ Α.}).(. ἐξαρκοῦμαι Δ.α. ὑπερπληροῦν 6. τα 58. ν. ν. ἀλλ᾽ ἡ μὲν εὔ- 
κλεια 1}. πλείω Δ.ἃ. τοσοῦτον καὶ μείζων Δ. τοσούτῳ μείζων (ἀ. ΘοΥΥ. 
1η ὧν, οὖ ΡΓ. ἔογτίαββθ ὦ Μ. κουφωτέρα (Ὁ. φέρειν ΤΠ Ὲ; 23. εἰδείης 
1). 500}. ΕἸ. τύ, 25, ΟἸἴΔ 5 ὅπως---“νομίζω κατὰ χρήματα. ἐγὼ γὰρ ὅῖοὈ. 
τὰ οτη. 10. οὕτως] οὕτω γ᾽ 1). οὗτοι 5΄ἴοὈ. κτᾶσθαί τις πλεῖστα Δ.ἃ. 
πλεῖστα κτᾶσθαί τε 1). ϑίοὈ. κεχρῆσθαί τε Α.Κ. καὶ χρῆσθαι 1). ϑίοὈ. οἱ 
ΠΘΒΟΙΟ ΔΠ Βουναΐο τε ΜΙ. χρῆσθαι Ῥ. καὶ τὰ] κατὰ ϑίοῦ. Ηἰο δαΐειῃ ση. 
ὅλον (α. τηρ. 

22. ὑπερπληροῦντα λυμαίνεται ἢ οοηῆτιηαί ΤΟΥ ΠῚ ΟΡ ΕΓ ΠῚ ΟΟΏῚ πη. 
Δ εγθς (ὐδτηθγαυ5 πόθ ἐαπηΐ τοὶ 
ηιαφῖηιο ροπάογο οορῖῶ διῶ. ὅ0ΟΗΝ, 

κουφοτέρους ] ϑιρηιῆοσαί ἸΟΝΊΟΥ 68 Δρ]- 
ΠΙογθβαῖιθ οἵ δα γ88 βγη 88 ἈΡΕΙΟΙΘΒ ; 
ἉΠΟΤΙΙΠῚ ΟΟΡΡῸΒ. ΠΟ Θϑῦ γ ] 11 ΠΙΠη]ὰ 
ΕἸθουιιτη οορία Ἰηροβία στάνθ, ἰδ ηρῖι- 
ἅττ οὐ Ἰδοῦ ᾿πορύτη γὙραα!ζαπη. 
5ΟΗΝ. Ἀροΐμιβ ὟΝ οἰβίςιιιβ σοη 1, 
ἀπ ἢ 8 ,Ἐπικουῷ ἰζει τι ἡ τιμὴ τοὺς πό- 
νους τῷ ἄρχοντι. 

κεχρῆσθαι] Εδάρπηῃ [ογτηα Εᾳ. 4, 5. 
{Π0᾿| Οὐσσου οοτγθουύοηθη χρῆσθαι 

Ι, 2, 9, ΡΙῸ ροάριη 1Π|᾽ Ὸ κεχρῆσθαι 
Βουϊρίιπμα χρῆσθαι. ὅ1Ο 1, 2,9, ΖΟΠαΓὰΒ 
ΨΟ] Ὑ, Ὁ: 117. ἐεχβηδν ΡΙῸ χρῆ- 
σθαι. 

23. καὶ τὰ χρήματα] ΜΙ νερὰ πῶς 
ΔΙ ηἃ ἃ βθηΐθηΐια δὲ ἃ τηδηϊι ρ]οβϑᾶ- 
[ΟΥΒ 6886 νἱαἀθηΐιν; ἰσΊ ΓΙ, ΒΘοΪ] 8]. 
Ιἀδπὶ νίδιιπὴ ἔπι ΝΥ οἰκο. 5ὍΟΗΝ. 

ἔλεγε, πράττων] ῬΊεπα αἴσογα βο]οί 
οὕτω καὶ πράττων. (ὐοηΐ. διιρταὰ 8,1, 
8, Η. συ. σέο ς δι Ἐν». 
ΦΟΟΌΠΝΙΝ, 



ΤἸΒΥΥΠΠΗΙ ΘΑΡΙΕ 9281 

πῶν ὅτι ἢν μὲν ὑγιαίνοντες διατελῶσι, παρασκευάζονται 

ὕπως ἕξουσι τἀπιτήδεια καὶ κατατίθενται τὰ χρήσιμα εἰς 

τὴν τῶν ὑγιαινόντων δίαιταν" ὅπως δὲ ἢν ἀσθενήσωσι τὰ 

σύμφορα παρέσται, τούτου οὐ πάνυ ἐπιμελουμένους ἑώρα: 

ἔδοξεν οὖν καὶ ταῦτα ἐκπονῆσαι αὐτῷ, τούς τε ἰατροὺς 
τοὺς ἀρίστους συνεκομίσατο πρὸς αὑτὸν τῷ τελεῖν ἐθέλειν, 

καὶ ὁπόσα ἢ ὄργανα χρήσιμα ἐφη τις ἂν αὐτῶν “γενέσθαι 

ἢ φάρμακα ἢ σῖτα ἢ ποτὰ, οὐδὲν τούτων ὅ τι οὐχὶ 

25 παρασκευάσας ἐθησαύριζε παρ᾽ αὑτῷ. καὶ ὁπότε δέ τις 
ἀσθενήσειε, τῶν ,θεραπεύεσθαι ἐπικαιρίων, ἐπεσκόπει καὶ 
παρεῖχε πάντα ὅτου ἔδει. καὶ τοῖς ἰατροῖς δὲ χάριν ἥδει, 
ὑπότε τις ἰάσαιτό τινα τοῖς παρ᾽ ἐκείνου “λαμβάνων. 

Ταῦτα μὲν δὴ καὶ τοιαῦτα πολλὰ ἐμηχανᾶτο πρὸς τὸ 
πρωτεύειν παρ᾽ οἷς ἐβούλετο ἑαυτὸν φιλεῖσθαι. ὧν δὲ 
προηγόρευέ τε ταμῳ καὶ ἀἄθλα προυτίθει, φιλονεικίας 

26 

24. μὲν] μὴ α. 5.ν. ΤΑΡ τὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἐὰν δὲ ἀσθενήσωσιν ὅπως 
τὰ σ. πάνυ] πάντας Δ.(α. ΠΟΥΥ. τηρ΄. Υ. ἐπιμελουμένους 0.6. αὖ- 
τῷ αὖ Α.Ὁ. οοΥ. τηρ-. Γ΄ τούς τε ἰατροὺς καὶ ἰατρούς τε Ὦ.Μ. ἐνεκομί- 
σατο 1}. αὑτὸν] αὐτὸν Α.(α. ἑαυτὸν 10. τῷ] τότε Α. τὸ Ὁ. τε, οἱ τῷ 
5. γι, (Ὁ, τελεῖν] λέγειν Α.Ε, ὁπόσα τε ὄργανα ἔφη. τις ἂν αὐτῷ χρή- 
σιμα γενέσθαι 1). ἐθησαύρισε 1). αὑτῷ αὐτῷ Δ.α. ἑαυτῷ Ρ}. 
25. τῶν] τῷ Δ.α. ἔδει] ἐδόκει 1). τοῖς] τῶν 10. 26. ἀγῶνα 1). 
προετίθει 1). 

24. τούς τε ἰατροὺς ] 1)6 Ρατΐ. τε ᾿μδος 
σαπι Ρῥυ]ου 5 πιπσοηίθ ν. δα ΑπδΌ. 
Ι, 8,3. Μροάϊουμῃ δυΐεη (ἢ μόρα 
ἃ γιὸ ἀγοθββιύατῃ ν. Ἠ ουοά. 2.1 

συνεκομίσατο] ϑιιρτᾶ 4, 2: ΚΣ 
Πάντα ταῦτα συγκομίζομαι πρὸς ἐμαυ- 
τὸν ἱππεὺς γενόμενος, ἢ. 6. ᾿δος ΟἸΠΏΪΆ 
ΘΟΠΊΡ]Θοἴδι οὖ ροββιθῦο ἅηᾶ. Ῥτορτῖο 
βΘη8ὰ ΘΒΌ 1, 5. 12, κάλλιστον κτῆμα εἰς 
τὰς ψυχὰς οὖ ΨΚ ΕΡΟΜΟΝΝ 5ΟΗΝ. 

25. ἐπικαιρίων Ἷ ἴῃ ΟΥ ΤΡ αϊα, Η!βίο- 
τὰ (ἀτόθοᾶ οὕ ΑΠΑΠ 85] ἐπικαιρίους ρΡυ]η- 
ΟἾΡ65 νΓῸ5. ΘΟΡΙ Γι ΠῚ ΒαδΡ τα, ῬΥθοΙ- 
ΡιΘ ἅτιοθθ. Ῥυ θη ΒΒ: πο 5. γΘὈτιβατι6 
ΒΘ ΘΠ Α]8 ἃρίοβ νοοδῦ Χεπορβιοη. Αι- 
“110 1 ἴῃ (ἕοοη. 15», 11, 6ϑῦ οἱ τεχνῖ- 
τοι ἀποκρύπτονται τὰ ἐπικαιριώτατα ἧς 

ἕκαστος ἔχει τέχνης, ΟΟ]αηΐ ΔΥΠΕςθ5 
ΘΧΟΘ]]ΘῊ [Ἰ581Ππη8ἃ85 οἵ ῬΥΘΟΙΡα8 ΔΓ[18 
5.188. Ῥαγίθβ δ 088] οαριία. Ηΐπο 

ΟΙἸΠΏΘΒ 168, ΘΔΡΠῚ 10 ΓΘΙΏΡΟΥΘ Δ]1ητιῸ 
ΟοΥίο πΊΔΧΊΤηιιΒ ἀπ ΡΥΘΘΟΙΡτ5. οϑί 
8115, ἐπικαίρια Αϊοιιηΐτι, νϑῖυ] χω- 
ρία ἐπικαίρια Η!οτοπΪΒ τοῦ ταν ἰδ 
᾿ῦγο Βτοῦδθὶ, Όϊ ἐπίκαιρα οαἀϊίαν, πὶ 
(ἕσοη. 20, 9. ἰἸοσᾶ ορρογίιιπα αἰϊοσιιπί 

[δίϊηϊ. πο π0}1185. νῈ] ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΤΙΒ 
ΜΕΤᾺ φροίοβί, αὖ Οομηηθηΐ. 2, 6, 1Ο, 
ὁπόσαι φυλακαὶ ἐπίκαιροί εἰσι καὶ ὅσαι 
μή. ὍΙ ρδι]ο ροβὲ αἱ περιτταὶ ΟρΡρο- 
ΠΒΠΓΏ:. Ιη ΠΠγῸ 46 τὸ Θα ΘΒ. 12; ἢ, 
ἐν τῷ ἐπικαιροτάτῳ ἀφύλακτον ἔστα:ι, 

ἴθ σοὺ ν]πουῖθιι5 Ἰϑία] 5 ΠΊΔΧΊΠῚΘ 
οὐ ηϊασῃ ΟὈποχῖο. [70] ἐπικαιριωτάτῳ 
ΤΉ Δ] τη, τι} γα]η8. Ἰρϑατῃ καίριον οἱ 
πληγὴ καιρία αἸϊεϊαν. Ηϊπο (ἔσοη. 5, 
4: Καὶ γὰρ ἐν τῷ χώρῳ καὶ ἐν τῷ 
ἄστει ἀεὶ ἐν ὥρᾳ αἱ ἐπικαιριώταται 
πράξεις εἰσίν. Ορογα Θηΐηι τιδίϊτοα οἱ 
αὐϑαηα, χιῖδιιδ διιηληια τοὶ οἰοηιοδίϊος 
σοηἐϊηοίμγ, διμίην φφιζδηθ ἐθηὲρι5 σαὶ 
αφοπάπην ορροτγέιηι, μαθοηΐ, φιοι 5 
οηιέξαξιν, τ65 οἵην, οοσαδὶοηο εἰϊα τέμν., 
5ΟΗΝ, 

ἐπεσκόπει] ἐπὶ νοσοῦντος ἄαἰοίιΠι 
ἢϊς οὗ 8101 Χϑη. ποίαξ Ρο]]. 2, τοῦ. 

πάντα ὅτου] Υ.. δῆ π, 3, ΒΟ. 
τοῖς] Ἀρίογί αν δα νϑυθιιη ἰάσαιτο, 

οὐ ρἴθπθ ἴα αἸοθπάππ ἔποταῖ: ᾿Οπότε 
τις ἰάσαιτό τινα τοῖς φαρμάκοις, ἃ παρ᾽ 
ἐκείνου λαμβάνοι. ΞΟΗΝ. 51ς 5. 26, 
παρ᾽ οἷς Ρ1Ὸ παρὰ τούτοις ὑφ᾽ ὧν. 

ΘΟΟΣ 
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9 φσοὦ 7 ν ΄“ σι Ἂς ΕῚ -“ 35 

ἐμποιεῖν “βουλόμενος περὶ τῶν καλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔργων, 
ταῦτα τῷ μὲν Κύρῳ ἐ ἔπαινον παρεῖχεν ὅτι ἐπεμέλετο ὦ ὕπως 
ἀσκοῖτο ἢ ἀρετή; τοῖς μέντοι ἀρίστοις οἱ ἀγῶνες οὗτοι 
πρὸς ἀλλήλους καὶ ἔριδας καὶ φιλονεικίας ἐνέβαλλον. 

δ᾽ Ἁ ψ, σ μ " ἴω 

27) πρὸς δὲ τούτοις ὥσπερ νόμον κατεστήσατο ὃ Κῦρος, ὅσα 
, » » 7, , ᾿ Ἂ ’ὔ 

διακρίσεως δέοιτο εἰτε δίκῃ εἴτε ἀγωνίσματι, τοὺς δεομένους 
͵ ΄, “- σ΄ “- - " 

διακρίσεως συντρέχειν τοῖς κριταῖς. δῆλον οὖν ὅτι ἐστο- 
ν Ἁ , , , ἴω 

χάζοντο μὲν οἱ ἀνταγωνιζόμενοί τι ἀμφότεροι τῶν κρα- 
ΤΩΙ ’ὕ σι Ἁ Ἷ ΄ι 

τίστων καὶ τῶν μάλιστα φίλων κριτῶν" ὁ δὲ μὴ νικῶν 
“ Ἄ ΄σ , »Ἷ Χ νι" Ἂν 

τοῖς μὲν νικῶσιν ἐφθόνει, τοὺς δὲ μὴ ἑαυτὸν κρίνοντας 
5 “- ΄΄Οι ΄“΄ "π΄ “ Υ͂ 

ἐμίσει: ὁ δ᾽ αὖ νικῶν τῷ δικαίῳ προσεποιεῖτο νικᾶν, ὦστε 
2 » Ν «ς ΄σ » ΄ Ν « Ε Ἂ ,ὔ 

“8 χάριν οὐδενὶ ἡγεῖτο ὀφείλειν. καὶ οἱ πρωτεύειν δὲ βουλο- 
ῃ δ , “ » » γ Ὑ 

μενοι φιλίᾳ παρα υρῳ, ὠσπερ ἄλλοι ἐν πόλεσι; καὶ 
ν 3 ᾿ ΄ Ν Ε 7 2 “ 3 ε )» 

οὗτοι ἐπιφθόνως πρὸς ἀλλήλους εἶχον, ὡσθ᾽ οἱ πλείονες 
5 Ν Ε] , Ἐ ΧΝ σ΄ 2 ἴω δ 

ἐκποδὼν ἐβούλοντο Ο ἐτερος τὸν ἐτερον γενέσθαι μᾶλλον ἢ 
συνέπραξαν ἄ ἂν τι ἀλλήλοις ἀγαθόν. καὶ ταῦτα μὲν δεδή- 
λωται ὡς ἐμηχανᾶτο τοὺς κρατίστους αὐτὸν μᾶλλον πάν- 

τας φιλεῖν ἢ ἀλλήλους. 

ΚΈΦ. Γ. 

Νῦν δὲ ἤδὴ διηγησόμεθα ὡς τὸ πρῶτον ἐξήλασε Κῦρος 
ἐκ τῶν βασιλείων" καὶ γὰρ αὐτῆς τῆς ἐξελάσεως ἡ ἡ σεμνό- 
τῆς ἡμῖν δοκεῖ μία τῶν τεχνῶν. εἰναι τῶν μεμηχανημένων 
τὴν ἀρχὴν μὴ εὐκαταφρόνητον εἶναι. πρῶτον μὲν οὖν πρὸ 

τῷ μὲν] μὲν τῷ Α.α. ἐνέβαλον Α. 27. ἐδιχάζοντο α. ρν. μὲν 
οἱ] οἱ ἀγωνιζ. ἈΠ τ ΘΟ (5. ΜΓ. κριτῶν] κρεῖττον Α.(α. ΠΟΥΓ. τηρ΄. Γ. 
ἑαυτῶν ἃ. 28. ὥστε καὶ οἱ 1). πλέονες Α. ἐκποδῶν 10. 
ἑαυτὸν 1). πάντας μᾶλλον 1). 1, αὐτῆς] ἐξαυτῆς 1). δοκεῖ 
ἡμῖν 1). 

26. πρωτεύειν) (οπῖ. 8, 1 οΧίΓ. τὰς μὲν τιμὰς ἀπονέμειν αὐτὸν, τὰς δὲ 
27. ἀγωνίσματι) ἴἶϑιι ΧοΠορΠοηίθο 

ἀγώνισμα οϑ8ῖ ΘΟ ΆΤΊΘη ΡΟΡΊΙοαμα, αἰ 
διηῦ πολεμικὰ, ἱππικὰ ἃρυά Χρϑηο- 
Ῥῃοηΐθιη, 4ιιοσιιπΊ κριταὶ δηΐ οἱ ἢ1- 
σαη 7, αὖ 1 0610 115. ΡᾺ]1ΟῚ8. οἵ ρῥυ]- 
να. 5ΟΗΝ. 

συντρέχειν) [Π{6]]. ἑαυτοῖς, π΄ 1π6}1- 
ΟἸΡ 5 ΘΠ ΘΠ α18. 

κρατίστων] (ὑρ{ἱπηδίτιμη 5. 
ΟἸΡΆΠΙ. 

ἐμίσει] Τάθτη ἔθ Ῥυϑοβ᾽ ἀἴτιπὴ ἔΟγΠηο 
οἰν ταῦ ]8. ΤΟ ΠΑΓΟΠΙοΘ βουναηἦθο σΟΠι- 
τηθηογαὶ Αὐϊϑίοι;. Ῥον. πν τα 1 Δεῖ 

ΡΠ η- 

κολάσεις δι᾿ ἑτέρων ἀρχόντων καὶ δικα- 
στηρίων. ΔΕΌΝ, ἘΕτΥδααθηβ. δαΐθιη 
κρίνειν 516 ΡΤῸ κρίνειν νικᾶν. ΝΥ 'ΤΠΘ65. 
ΒΡ. Ρ. 1970. 

28. ἐν πόλεσι) [π᾿ ἀφηηοογαί!β. Οἀ- 
ΠΊΘΓΑΓΙΙ νΘΥΒῚ0 οὐνήξαΐος πογηϊπαΐ, οἵ 
δηποίαϊ, απὸ ἃ Χοπορποηΐο ἰσαάδη- 
{αν 46 ΘΠ Οἢ]8. ΡΓΌΡίου αἸΠΠ ἀΘ ΠΠ]ΔΠ}, 
αθ ΓΤ Δι 5 οἵ αἰββιο ᾿πίρυ 
ΡΙΌΘΘΓ65, δὰ ἃ) Ασϊβίοίθὶθ Ῥο]. 5. 11, 
[παι πη ὑνγαπηἶοα ᾿πϑυϊ πα ΟΟΙΠΠΊΘ- 
τη]. 5ΟΗΝ, 
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΄“. ΕῚ Ἂ . 7 Ν δ Ἁ Ἁ » Ν 

τῆς ἐζελάσεως εἰσκαλέσας πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς ἀρχᾶς 
΄“- ΄“ ΒΩ , 2 

ἔχοντας Περσῶν τε καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων διέδωκεν 
“- μι Ν ’ Ν ἤ ἴω ᾽7ὔ 

αὐτοῖς τὰς Μηδικὰς στολάς: καὶ τότε πρῶτον [Ϊ]έρσαι 
Ὰ Ἂν ἣν δ , “ (ὃ ", 

Μηδικὴν στολὴν ἐνέδυσαν: διαδιδοὺς τε ἅμα τάδε ἔλεγεν 
5 “- Ψ ϑ ΄, ,ὔ ΟῚ Ν 7. ἣ “ “-“ 

αὐτοῖς ὅτι ἐλάσαι βούλοιτο εἰς τὰ τεμένη τὰ τοῖς θεοῖς 
3 ,ὕ . ξὶ 5... (ἢ ΄, 53 ", 

3 ἐξῃρημένα καὶ θῦσαι μετ ἐκείνων. Πᾷᾳαρεστε οὖν, ἐφη, 
» ’ ΄ ΄- 

ἐπὶ τὰς θύρας κοσμηθέντες ταῖς στολαῖς ταῦταις πρὶν 
σ΄“ » ῇ ἈΝ 7 «ς Ἃ ει Τὰ Ἷ 

ἥλιον ἀνατέλλειν, καὶ καθίστασθε ὡς ἂν ὑμῖν Φεραυ- 
« Πέ 3 λ 3, 9 σις “π.35 δὰ ᾽ν, ἘρΟῸΝ 

λας ὁ Πέρσης ἐξαγγείλῃ παρ᾽ ἐμοῦ: καὶ ἐπειδὰν, ἐφη, ἐγὼ 
« ω [χά Ε νεῖ. ,, 74 Ἃ δ 5 Ν πν 

ἡγῶμαι, ἕπεσθε ἐν τῇ ῥηθείσῃ χώρᾳ. ἢν δ᾽ ἀρα τινὶ δοκῇ 
« “- 57 ᾽ 53 Ἃ ς Ν “- 3 ’ 5 ᾿ 

ὑμῶν ἄλλῃ κάλλιον εἶναι ἢ ὡς ἂν νῦν ἐλαύνωμεν, ἐπειδὰν 
΄ ΒΩ ᾿ ὕ σ Ν δ ΄ Ν 

πάλιν ἔλθωμεν, διδασκέτω με ὅπῃ γὰρ ἂν καλλιστον καὶ 
Μ “- “ 3 , νά χω ἕξ 

ἄριστον ὑμῖν δοκῇ εἶναι, ταύτῃ ἕκαστα δεῖ καταστῆσα- 
Ἁ ΄ι 7] Ἁ , 

3σθαι. ἐπεὶ δὲ τοῖς κρατίστοις διέδωκε τὰς καλλίστας [2] 
᾿Ν ν᾽ Χ 3᾽ ἃ Ἁ ΄ 

στολὰς, ἐξέφερε δὴ καὶ ἄλλας Μηδικὰς στολὰς, παμπόλ- 
ἣ Ἢ 39Ὸ.Χ ,ὔ 5) 

λας γὰρ παρεσκευάσατο, ὁ οὐδὲν φειδόμενος οὔτε πορφυρί- 
δων οὔτε ὀρφνίνων οὔτε φοινικίδων οὔτε καρυκίνων ἱμα- 

͵ 

τίων᾽ νείμας. δὲ τούτων τὸ μέρος, ἑκάστῳ τῶν ἡγεμόνων 

ἐκέλευσεν αὐτοὺς τούτοις κοσμεῖν τοὺς αὑτῶν φίλους, 
Ω͂ 5 τ σ΄ ΄ν 7 ΄“- Ά 

4ὥσπερ, ἐφη, ἐγὼ ὑμᾶς κοσμῶ. καί τις τῶν παρόντων 
» “ἢ 9 Α, Ν Ἁ 3 - ΒΩ ΄ “ « ΕῚ 

ἐπήρετο αὐτὸν, Συ δὲ, ὦ Κῦρε, ἐφη, ποτε κοσμήσει; ὁ ὃ 
᾽ ξ΄ Ἁ σ΄. 5 ζω « ΄“ νον ΄ο 

ἀπεκρίνατο, Οὐ γὰρ νῦν, ἐῴη, δοκῶ ὑμῖν αὐτὸς κοσμεῖ- 
“ “- ’ὔ 7 Ἃ ’ Ε “ Ν 

σθαι ὑμᾶς κοσμῶν ; ἀμέλει, ἐφη, ἢν δύνωμαι ὑμᾶς τοὺς 
,ὔ 53 - ς 7 Ἃ Ὑὕ , δὴ » 

φίλους εὖ ποιεῖν, ὁποίαν ἂν ἔχων τυγχάνω στολὴν, ἐν 
’ὔ Ν ΄σ. δ Ἂ ς Ἁ ΕῚ ,ὔ 

ταύτῃ καλὸς φανοῦμαι. οὕτω δὴ οἱ μὲν ἀπελθόντες μετα- 

αὐτὸν ΛΑ... ἑαυτὸν 1). τῶν οτι. 1). συμμάχων οτῃ. Α.α. διαδι- 
δούς] διδούς 19. βουλήσοιτο 13). 2. ἔφη] αὔριον ἴ). καθίστατε Α.Ε. 
ἐξαγγέλλῃ Α.Μ. ἐξαγγέλλειν (. ῃ 5. εἰν Τ' ἐξαγγέλῃ Ι,. καὶ οτη. 0. 
ἕπεσθαι (α. σοΥΥ. 8:.ν. Υ. ἐὰν Ὁ. τινὶ ρμοβί δοκῇ . δοκεῖ (. νῦν 
ἐλαύνωμεν  δύνη ἐλαύνωμαι Α.(. ρῥγ. [οτίαδθ6 ΡΤῸ νυνί. ἐ ἑ Ὁ. ιν Α.α. νωμ λαύνωμα Ι Ρ μ ἡμ 
δοκεῖ Α.1).(. δοκῇ ροβί ἂν Μ. 8. στολὰς] ὅρα τὴν τοῦ κύρου ἐξέλασιν 
τσ. ὀρφανίνων Α. αὐτῶν ἐν α. 4. κοσμήσει Ὁ). ργ. κοσγηαν 
ἈΑ.Β. οοτν. ἢ .α. νῦν οτη. Ὁ. ν οτῃ. 0. καλῶς Α.1}). σον. 

{6165 46 (ὑΟἹουῖθιι5 6. . ΒΟῊΝ 
καρυκίνων] Α καρύκη, Παδτη αἱματώ- 

δὴ τὴν χρόαν ὨαθΘΓΘ αἱΐ Εὐγο Δ Πτ5 ἴῃ 
(Ἰοββασιο. Βιυοάξθιιβ οἵ (ὑδιμ θυ 5 ἃ 

1. ἄλλων] συμμάχων σομητηθηάαεαῃηίΐ 
8, 1,6; 2,10. ΝΙ͂51 ᾿παϊάθιῃ ἡπιοίαπ, 
τιΐ 5. 

2. αὔριον οΧ 5.0. 
ος . ὀρφνίνων) Οοηΐ. δα ΡοΙα ΟΊ 7. 
όρ : Τὰ δὲ μέλανα ἱμάτια ὄρφνινα ἐκά- 
λουν. Μιχίμππηι οχ ταιῦτο, 4100 οὖ ὨΙρτῸ 
ΟΠ αΒ015. ΟΟΙΟΥΘα, ἘΠῚ ἴδιο ἢϊ- 
σγθάο ργοναϊθαί, ἀοοοί Ρ]αίομβ 1Ὶ- 
τηδοιι5 Ρ. 68 (ἡ. Οὐοηῖ. οὔατα Αὐ]βίο- 

καρύοις (οΥνα 6. τλϑ]οθαηΐ οἱ βσθπι 
ΟΟΪ]ΟΥῚ5 ν] 115 ΟὈΒΟΌΙΟΥΙΒ ἃ 6 ΠΙρΊΑΠ 5 
τηζουργθίασι. ΘΟΗΝ. Μαὶῖο. Υ. ΤΠοΕ. 
ϑίορῃ. Ηδοο διιζοιη ΘΟΠΊΡΙ]ΔΠ5 "Γ2οῦ- 
268 ΗΙδ50. 3, 632--ἋἼ50 Παθοὶ καλῶς 
8. 4. 
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ἢ 5. Δ κα κ μΗν- ν᾿ ἃ 
φίλους ἐκόσμουν ταῖς στολαῖς. ὁ δὲ 

“ Υ ξ Ἂ ἴω “ Ν 

Κῦρος νομίζων Φεραύλαν τὸν ἐκ τῶν δημοτῶν καὶ συνετὸν 
3 Ἀ ΤΑ 3, ΄ι 7 3 ἴω 

εἰναι καὶ φιλόκαλον καὶ εὔτακτον καὶ τοῦ χαρίζεσθαι αὐτῷ 
᾽ » ς ψΨ Ξ -- “ Ἁ 

οὐκ ἀμελῆ, ὃς ποτε καὶ περὶ τοῦ τιμᾶσθαι ἕκαστον κατὰ 
Χ ᾽ 7 ΄σ “-“ Χ Ψ 4 

τὴν ἀξίαν συνεῖπε, τοῦτον δὴ καλέσας συνεβουλεύετο 
» ω ΄- ΕΝ ΄σι Ἁ ᾽7ὔ ζω ΄ Ν 

αὐτῷ πῶς ἂν τοῖς μὲν εὔνοις κάλλιστα ἰδεῖν ποιοῖτο τὴν 
» Ψ “ λ " 7 Ἁ Ἂ 

6 ἐξέλασιν, τοῖς δὲ δυσμενέσι φοβερώτατα. ἐπεὶ δὲ σκοπούν- 
5 “- » ἣν δ - “ Ν , » 

τοιν αὐτοῖν ταὐτὰ συνέδοξεν, ἐκέλευσε τὸν Φεραύλαν ἐπι- 
"Ἂ “ “ὉὋ [2 7 “᾽7 Ύ Ὁ 7 “ 

μεληθῆναι ὕπως ἂν οὕτω γένηται αὔριον ἡ ἐξέλασις ὥσπερ 
ΛΝ “ 3) 7) Ἁ “, 5. ἃ, ΄ ΄ 

ἐδοζε καλῶς ἔχειν. Ἐϊρηκα δὲ, ἔφη, ἐγὼ πάντας πεί- 
, π- ᾽ “Ξ ΄ ,ὕ “ Ἃ 

θεσθαί σοι περὶ τῆς ἐν τῇ ἐξελάσει τάξεως" ὕπως δ᾽ ἂν 
σ ς , ἔ 3 ’, » Χ 72 

ἥδιον παραγγέλλοντος σου ἀκούωσι, φέρε λαβών, εφη, 
χιτῶνας μὲν τουτουσὶ τοῖς τῶν δορυφόρων ἡ ἡγεμόσι, κασᾶς 
δὲ τούσδε τοὺς ἐφιυτπίους τοῖς τῶν ἱππέων ἡγεμόσι δὸς, 

7 καὶ τῶν ἁρμάτων τοῖς ἡγεμόσιν ἄλλους τούσδε χιτῶνας. ὃ 
Χ Χ » 7 ΄ ᾿ ς , » Ἄς, αὐδῇ Ὁ 

μὲν δὴ ἐῴφερε λαβών" οἱ δὲ ἡγεμόνες ἐπεὶ ἰδοιεν αὐτὸν, 
"7, ΄ Ν 7 53 7 ἘΣ Ρ- 
ἔλεγον, Μέγας δὴ σύγε, ὦ Φεραῦλα, ὁπότε γε καὶ ἡμίν 

Οὐ μὰ Δί᾽, ἐφη ὁ Φεραύλας, οὐ 
,ὔ « 3 

μόνον γε, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ σκευοφορήσω" νῦν γοῦν 
᾽ ΓΩ , “ Χ Ν Ν Ἁ Ν 5 Ὁ ,) 

φέρω τῶδε δύο κασᾶ, τὸν μὲν σοὶ, τὸν δὲ ἀλλῳ᾽ σὺ μέν- 
, Ἁ Ξ ͵ , » , Χ « Ν 

ὅτοι τούτων λαβὲ ὁπότερον βούλει. ἐκ τούτου δὴ ὃ μεν 
΄7 Ν - “- Χ , 5 ΄, 5» ΧἋλ Ν 

λαμβάνων τὸν κασᾶν τοῦ μὲν φθόνου ἐπελέληστο, εὐθὺς δὲ 
͵ » ω « ͵ , « ᾿ 

συνεβουλεύετο αὐτῷ οπότερον λαμβανοι" ὁ δὲ συμβου- 

΄ Ἂν 

πεμπόμενοι τους 

᾿, «ἉὍὯὃ “Δ ᾿ ΄σ 

τάξεις ἃ ἂν δέῃ ποιεῖν. 
ι 

δ: ὩΝ τῶν 1). αὐτῷ ἑαυτῷ 0. ἀμελῆ] ἠμέλει Α. ἀμελεῖν α. 
ὅς} ὥ κατὰξίαν (516) ἰ}. ὡς κάλλιστα ποιοῖτο 1). 6. αὐτοῖν 
ΟΠῚ. τε τ᾽ αὐτὰ Α. ταῦτα 1). τὰ αὐτὰ Β.6. ἐκέλευε 10. ἡ οἵη. Ὦ. 
ἔφη οτη. Δ.Ο. ροϑὺύ ἐγὼ αἥᾶ. (α. τὴρ. Υ. δ᾽ οῃ. Δ.6. 5.γ. τ. σοῦ παραγγ. 
ἰΦ 4 ἀκούσωσι 1). ἔφη χιτῶνας οτη. Α.(α. την. ΤΥ. μὲν οτχ. Α.α. 
τουτοσὶ (. ΡΥ. κασᾶς] ΤΛΌΥΪ] καλέσας. Οοντοχὶς Βτοαξιιβ. τούσδε οτη. 
ἈΚ.σ. 
δὲ καὶ Ὁ. 

δὸς καὶ] δὸς 
τάξεις ἃ] τὰ 

γοῦν] 

ἐφίππους Α.α. ἡγεμόσι--- τοῖς ὁτη. Α.(.. τηρ΄. Γ΄ 
η. δὴ ἔφερε] διέφερε Ο. σύγε] σὺ α. 

ἴσα Ἀ.Ε. ργΓ. τάσσεις Β. 5.ν. συσκευοφορήσω 1).(. 8. ν. Γ΄. 
οὖν α. φερέτω 1}. δύω Α.ἃ. κάσα Δ.α. τὸν] τῶν Α.Ὁ. ρτ. 
σοι] τοι Α.Ὁ. ργ. τὸν δὲ--- τούτων Ομ. Α.(α. τηρ.1.» 411] τοῦτον. λαβὲ] 
ΤᾺ 1 λάβε. βούλη 1). σοΥΥ. 8, μὲν οἵη. ἢ. κάσαν Δ.α. 
συνεβουλεύσατο 1). συνεβούλευτο (, 

" 

τιον περισπᾶται. ΒΟῊΝ, Αρδίμάγοιῖ- - ἢ ἘΠ Ο ε] δ. Δ. 
6. κασᾶς] ῬΟΊ]αχ 7. 0δ: Κάσσας δὲ 

ἱππικοὺς Ξενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῇ Παι- 
δείᾳ᾽ οἱ δ᾽ εἰσὶν ἐσθῆτες εἰλιταί (πιλη- 
ταί). ϑ δ] 5115 Πὔχογοι. ΡΠ] ]η. ρΡ. ἘΠ 
τ} 11} κασᾶς, διιοίουθ Ασοδα!ϊο Ρ. 2 
12: Τὸ μέντοι κασῆς τὸ πιλωτὸν ἱμὰς 

468 ΡΠΟΩΙ Β1}}. ἐοά. 250, Ρ. 448» 84: 
Στολὰς αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ἵπποις ἀνέ- 
δωκε πιλητὰς, ἃς οἱ κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην προσαγορεύουσι κάσας, ὥστε 
πᾶν κρύπτειν τὸ σῶμα πλὴν τῶν ὀφθαλ- 
μῶν. 



118. ΥΠΠ. ΟΑΡ. ΠΙ|. 9291 

λεύσας ἂν ὁπότερος βελτίων εἴη καὶ εἰπὼν, Ἢν μου κατη- 
γορήσῃς ὅτι αἵρεσίν σοι ἔδωκα, εἰς αὖθις ὅταν διακονῶ, 
ἑτέρῳ “μοι χρήσει διακόνῳ, ὁ μὲν. δὴ Φεραύλας οὕτω δια- 
δοὺς ἡ ἢ ἐτάχθη εὐθὺς ἐπεμέλετο τῶν εἰς τὴν ἐξέλασιν ὅπως 

ὡς κάλλιστα ἕκαστα ἕξει. 
9 Ἡνίκα δ᾽ ἡ ὑστεραία ἧκε, καθαρὰ μὲν ἦν πάντα πρὸ [5] 
ἡμέρας, στοΐχοι δὲ εἱστήκεσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ὁδοῦ, 
ὥσπερ, καὶ νῦν ἔτι ἵστανται ἢ ἂν βασιλεὺς μέλλῃ ἐλαύ- 
νειν ὧν ἐντὸς οὐδενὶ ἔστιν εἰσιέναι τῶν μὴ τετιμημένων" 
μαστιγοφόροι δὲ καθέστασαν οἱ ἔπαιον, εἴ τις ἐνοχλοίη. 
ἕστασαν δὲ πρῶτον μὲν τῶν δορυφόρων εἰς τετρακισχι- 
λίους ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν εἰς τέτταρας, δισχίλιοι δ᾽ ἑκα- 

ιοτέρωθεν τῶν πυλῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ πάντες παρῆσαν 
καταβεβηκότες ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ διειρκότες τὰς χεῖρας 

διὰ τῶν κανδύων, ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν, ὅταν ὁρᾷ 
βασιλεύς. ἕστασαν δὲ Πέρσαι μὲν ἐκ δεξιᾶς, οἱ δὲ ἄλλοι 
σύμμαχοι ἐξ ἀριστερᾶς τῆς ὁδοῦ, καὶ τὰ ἅρματα ὡσαύτως 

τι τὰ ἡμίσεα ἑκατέρωθεν. ἐπεὶ δ᾽ ἀνεπετάννυντο αἱ τοῦ βασι- 
λείου πύλαι, πρῶτον μὲν ἤγοντο τῷ Διὶ ταῦροι πάγκαλοι 
εἰς τέτταρας καὶ οἷς τῶν ἄλλων θεῶν οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο" 
πολὺ γὰρ οἴονται Πέρσαι χρῆναι τοῖς περὶ τοὺς θεοὺς μᾶλ- 

12 λον τεχνίταις χρῆσθαι ἢ περὶ τἄλλα. μετὰ δὲ τοὺς βοῦς 

[6] 

ὁπότερον Δ.Ε. ΡΡ, ἑτέρῳ] ἐνῷ νε] ἐρῷ Ὁ. μοι ροϑβί χρήσῃ Δ. [ΛΌΤ] χρήσῃ. 
διαδιδοὺς ).α. ἐπεμελεῖτο Α.Ὁ. κάλλιστα ἕκαστα] κάλιστα ). ἔξοι Α. 
9. ἡ οἵη. ἃ. καθαρὰ μὲν ἦν] καθηράμενοι Α.α. στίχοι Α.α. ἑστήκεσαν 
Α.Ο. ΘΟ. 8. ν. Τ᾿ ἔτι ΟΤΏ. μέλλει 10. οὐδέν α. ργ. ἔστασαν 
Α.}. ἔμπροσθεν] δὲ αἀα. Α.6α. 
το. καὶ οτη. 1). 
ΘΟΥΤ.» αἱ ρ1'. διηρκόντες, α. 
Ἀ-.-9.6: ἅρματα] δὲ α4α. Ὁ. 
11. πάγγαλοι Δ. πάγκαλλοι Ε. 
θεοῖς α. πολλοὶ Α.6. 

τέτταρας] τταρας ἃ.; 864 τε 58. ν-. Υ΄ 
ἱππῆς 1). σΟΥΥ.. ΡΓ. ἱππεῖς. διειρκότες Ῥ. διηρκότες Α.Ὁ. 

διείρουσιν. Ρ, διειροῦσιν Α.}.α. ἔστασαν 
ὡς αὕτως 10. ἡμ ἰἰσεα] « οἵ εἴη 11. [. 

οἷς] τοῖς Α.α. τῶν ἄλλων] ἄλλοις Ὁ. 

8, ὁ μὲν---ἐτάχθη 4068856 ἀφο οὈδηΐ, 
αάατ οορία 1118 ὁ δὲ συμβουλεύσας 
ΟΥ̓ΔΙΙΟ ΔΟΒοϊναίιν ΡῈ. ἐπεμέλετο. ὅ51- 
Τη116 ΔηδΟΟ ας ΟῚ 8, 2, 24. 

9. στοῖχοι] Το. 4, 47: Διῆγον διὰ 
δυοῖν στοίχοιν ὁπλιτῶν ἑκατέρωθεν πα- 
ρατεταγμένων. 

εἰς τέτταρας ] ἰΙοΙα, τὖ 5. 11 (6 
Δ] Π παῖπ6. Μ΄. δΐθπι 46 ἢ18 ἀουυρθο- 
ΤΙΘ 8.10. 

ΤΌ. διειρκότες] Ηοο ἀϊοϊῖ, ἴῃ οδη- 
αγὰϑ πΊΔητι5 ἸΠΒΘΥ 556. 605 ἰῃ ΠΠῸ5 
ΤῸΧ ΟΟἸΠ]05 σΟΠ]ΙοΙΘ αι, Η,. αὐ. 2,1τ,8: 

Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην καὶ Μι- 
τραῖον, υἱεῖς ὄντας τῆς Δαρειαίου ἀδελ- 
φῆς τῆς τοῦ Ξέρξου τοῦ Δαρείου πα- 
τρὸς, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες οὐ διέωσαν 
διὰ τῆς κόρης. τὰς χεῖρας, ὃ ὃ ποιοῦσι βα- 
σιλεῖ μόνον" ἡ δὲ κόρη ἐστὶ μακρότερον 
ἢ χειρὶς, ἐν ἣ τὴν χεῖρα ἔχων οὐδὲν ἂν 
δύναιτο ποιῆσαι. Ἡ ΤΌΟΗ. ΨΥ. «α 5. 14. 

11. ταῦροι] οπῖ. ΜδοΟΥΟΒΙ ϑαίαχη. 
3,10. ϑρδηθιοπι. δα (]]Πἴπη. ΑΡ9]]. 70. 
ΟΌΗΝΝ. Κοὶ Ῥόζθεῦ δα 6. 12. δἷξ. Ἢ, 
890. 

εἰς τέτταρας] Ν΄. δ 8. 9 
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ἊΨ ἘᾺΝ “ 

ἵπποι ἤγοντο θῦμα τῷ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΞΚ ἹΝΕΤ. ΟΥ̓ΒῚ 

Ἡλίῳ: μετὰ δὲ τούτους ἐξήγετο 
ἅρμα λευκὸν χρυσόζυγον ἐ ἐστεμμένον Διὸς ἱερόν: μετὰ δὲ 
τοῦτο “Ἡλίου ἅρμα λευκὸν, καὶ τοῦτο ἐστεμμένον ὥσπερ 
τὸ πρόσθεν: μετὰ δὲ τοῦτο ἄλλο τρίτον ἅρμα ἐξήγετο, 
φοινικίσι καταπεπταμένοι οἱ ἵπποι; καὶ πῦρ ὄπισθεν αὐτοῦ 

12 ἐπ᾽ ἐσχάρας μεγάλης ἄνδρες εἵποντο φέροντες. ἐπὶ δὲ τού- [’ 
τοις ἤδη αὐτὸς ἐκ τῶν πυλῶν προυφαίνετο ὁ Κῦρος ἐφ᾽ 
ἅρματος ὀρθὴν ἔχων τὴν τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν 

12. θύματα Ὁ. 
εϑῦ ἃ σοΥἹ.. οὗ τηρ. ἡλίου. 

12. ἵπποι] 1)6 6418 3011 ᾿πητη ]Α018 
ΔΡαα Ῥεγβαβ δ᾽αβαιιθ σρηΐθβ Ηθγοαο- 
[081. οχίγ., Ονά. Εαβί. 1, 285, Χϑῃ, 
ἈΤΙΒΌ ὦ. Ἑ, 245 880. ΒγΑΒΟ ΓΙ Ἢ: 13, 
Ῥαυβδη. 2, 20, 4, δαδύη.1,1ο. ΖΕΌΝ. 

ἅρμα λευκὸν Διὸς ἱερὸν] (ἰσττι5 
6415 1015 Ἰαποῖιιβ οδῦ οὐαπὶ ἀρπὰ 
Ουτγάμπμῃ 5, 2, εἴ Ηεογοαοίτιμ 7, 40, ἴῃ 
ΧΟΥΧΙΒ οχιίιι 6 ϑασα!ιι5, ἈΌῚ ΘΌΥΓῚΒ 
ψον!5 οοἰο]ρῚ5 ΧΟΥΧΘΙῚ ἴῃ Θχογοϊῖα 
Ργδοθάι:. 5ΟῊΝ. υτγ. ΡΒοβη. 172: 
ος ἅρμα λευκὸν ἡνιοστροφεῖ βεβώς. 
ΠΟΥ. 14, 44: Λευκὸν τέθριππον" 
117: Ἐπὶ λευκοῦ τεθρίππου. ὥϑΙτΉ1]11ὰ 
Ἐγηθβίιβ δα (ὑ]]}1η). 1)14ῃ. 112. 

Ἡλίου ἅρμα) Η ΒΥ ΟΠ τ : ᾿Αστέρων 
τέθριππος. τὸ ἅρμα ἡλίου, ὨΪΒῚ 4110 Ρ6Γ- 
Ὠηοαι. ΒΟῊΝ. ἢ) ΄᾽΄᾽ὁοηᾳ ΟἾγγβ. Οὐ. 26, 
νΟ]. 2, Ρ. 92: Ἕτερος δὲ μῦθος ἐν ἀ- 
πορρήτοις τελεταῖς ὑπὸ μάγων ἀνδρῶν 
ἄδεται θαυμαζόμενος, οἵ τὸν θεὸν τοῦτον 
ὑμνοῦσιν ὡς τέλειόν τε καὶ πρῶτον ἡνί- 
οχον τοῦ τελειοτάτου ἅρματος. τὸ γὰρ 
Ἡλίου ἅρμα νεώτερόν φασιν εἶναι πρὸς 
ἐκεῖνο “κρινόμενον, φανερὸν. δὲ τοῖς πολ- 
λοῖς, ἅ ἅτε προδήλου γιγνομένης τῆς φο- 
ρᾶς. ὅθεν κοινῆς φήμης τυγχάνειν, ὡς 
ἔοικεν, ἀπὸ πρώτων σχεδόν τι ποιητῶν 
ἀνατολὰς καὶ δύσεις ἑ ἑκάστοτε λεγόντων 
κατὰ ταὐτὰ πάντων ἐξηγουμένων ζευ- 
γνυμένους τε τοὺς ἵππους καὶ τὸν Ἥλιον 
αὐτὸν ἐπιβαίνοντα τοῦ δίφρου. Ετ ροβί 
411ὰ 46 πηΔρῚ8 ῬΘΥΒΑΡΊΙΠῚ : ᾽Εκεῖνοι δὲ 
τά τε ἄλλα “δρῶαι κατὰ λόγους ἱεροὺς 
καὶ δὴ τῷ Διὶ τρέφουσιν ἅρμα Νισαίων 
ἵππων" οἱ δέ εἰσι κάλλιστοι καὶ μέγιστοι 
τῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν᾽ τῷ δέ γε Ἡλίῳ 
ἕνα ἵππον. ἰὰο ἀδ τὶδιι πιαϊία αν 
ἴῃ ΒΘ] ΘΠ} 118. 

πῦρ] Ηεγοῦοί. 8, τό : Πέρσαι θεὸν 
νομίζουσι εἶναι τὸ πῦρ. ϑεᾶ ἴῃ Πᾶς 
Ροϊηρᾷ ἰρῆθιη ΠΟῊ ἰδ πη] 8 Π} ἄδιιπὴ ἔγᾶ- 
ἀποῦππη ορὶ παΐα5 κου Ῥογίου  γσυοῖς 

δὲ τοῦτο ἡλίου] δὲ τὸ ΛΑ. Οὐ. μγ΄, αὶ δὲ 8. το, ουὐπ15 ΔοΟΘΠέι8Β 
δὲ 1ῃ γ88. οἵ 11. Ὁ). 13. τούτοις] τοῖς Α.(. 

ἦη, Οφογσία, Ῥογϑβῖα οἷς. ΝΟ]. 1, Ρ. 568: 
“1 ψοῦ]α ἄδθϑῃ Ὁ ργόθΆὈ]6 {παΐ ἤθη 
[πΠ6 τποιιηΐδ!η-]} 885 ΟΥ̓ΟἾΏΘΙ ΠΙρΡΉ 
Ῥ]Δ 65. ὑοῦθ Ορθὴ ἴο ἴΠπ6 811, δἃ8 [ΠΥ 
ΟΘΥΓΔΙΏΪΥ ὑν6 18 ἴῃ {Ππ6 {1π|6 οὗ ΟΥ̓ΤτΒ, 
τῃαὖ [Π6. Βδογϑα ἢγθ νγὰβ ποῖ δῃ οή]βοῖΐ 
οἵ δαογαύοη ἴῃ 156], θὰ ΟὨ]Υ οοη- 
Β1:4Ἔγθα ΠΟΙῪ ἃ5. 8 δ]θιηθηΐ ἢγβὶ Κίη- 
ἀἸοὰ Ὀγ [Π6 βι1π, ἃπα ὈΥ ψγῇοβα 60ῃ- 
ΒΌΠΗΪΠΡ ὩΡΌΠΟΥ ἴπΠ6 Βδου ῆοο5 ΕΓ 
οΟἴεγθα ἰο {παΐ οΟΥΌ, ΟΥ ΤαΐμοΥ ἔο [ῃ6 
᾿θινῖπο [π|6]]Πσοποθ 0 σοπίαϊηθα. [Ιῃ 
{Π18 νὶϑνν να πα {Πη6 γε Ὀουπα ἴο {π6 
ΒΔΟΙΊΠΟΙΔ] Δ] ΓᾺ}5 1ῃ {Π 6 ῬΓΟΘΘΒΒΙΟΏΒ ΓΘ- 
οογαρα Ὀγ Χρη. ἴῃ ἴπ6 βἱρθίῃ ὈοΟΙ οἵ 
[Π6 ὕγυορ. Βιυΐῖ ννῆθῃ Ζογοδβίβυ (ου 
Ζογ 880) ργθοίθη δα ἴο Ὀτὶηρ {Π6 58- 
ογθα ἤαδιηθ αἸγθοῖ {τότ ὉΠ ῬΡΈΒΘΠΟΘ οὗ 
(οά, θη νυν αῦ ννὰβ8 Ὀθίογβ ΟὨ]Υ β8π6- 
{ῆ64, Ὀδοαῖηθ αἰνιπ6,᾽ οἷο. ὕΟὐοπί. 
ΟΠαγάϊη Κοόψαφψος θη ῬοΥϑ6, νοὶ]. 8, Ρ. 
2067 8 ᾿πηὰρΊΠ65 ἴῃ ΤᾺ]Π15 ῬΘΥΒΘΡΟ]ΙΒ 
ΙηνΘηΐδ8. 

ἐσχάρας) ΑἸϊανῖα νοσαῦ (1118 ]. α., 
[οσ]08 Αὐπηηηϊδηϊιβ 23, 6, Ὁ] ἀ6 Ἰρῃϊ 
ῬΘΥΒΑΓΙΠῚ ΒΔΟΤΌ, αἱ ΡΥ Πα 0η- 
ἄδπη Αβ)ί]οῖβ τορῖθιβ. 5ΟΗΝ. 

ΤΥ ὀρθὴν] Ουΐρρε τὸχ. ἈΠΌ. αν Ὁ, 
28: Τὴν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασι- 
λεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν. ΒΟΉΝ. 
Τὶ ἀϊοϊατα ἄθ ἔογιμα ὑϊαγθθ, ἂθ " 
ἀἸββοσι κου Ῥοτίου 1. τηοαο οἷΐ. Ρ. 
5. Πῖο Ομ γγ8. Οὐ. 14, νο]. 1,9. “44: 
Ὃ Περσῶν βασιλεὺς ὅ ὅπως μὲν ἕξει μό- 
νος ὀρθὴν τὴν. τιάραν ἐφρόντιζε καὶ εἴ 
τις ἄλλος τοῦτο ἐποίησεν, εὐθὺς ἐκέ- 
λευσεν ἀποθνήσκειν αὐτὸν, ὡς οὐκ ἐνὸν 

οὐδὲ συμφέρον ἐν τοσαύταις μυριάσιν 
ἀνθρώπων δύο εἶναι φοροῦντας τιάρας 
ὀρθάς κ. τ. λ. Αὐτίδη. ΑΠΌ. 3, 25.»5: 
Ἤγγελλον Βῆσσον τήν τε τιάραν ὀρθὴν 
ἔχειν καὶ τὴν Περσικὴν στολὴν φοροῦν- 
τα ᾿Αρταξέρξην τε καλεῖσθαι ἀντὶ Βήσ- 
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δ. 4] ΒΕ. ’ 3, 

μεσόλευκον, ἄλλῳ δ᾽ οὐκ ἔξεστι μεσόλευκον ἔχειν, καὶ 
᾿ς Ἶ ΄ι 2 3 ζ΄ ε ΄ ν᾿ ΄ὔὕ 

περὶ τοῖς σκέλεσιν ἀναξυρίδας ὑσγινοβαφεῖς, καὶ κάνδυν 
ὁλοπόρφυρον. εἶχε δὲ καὶ διάδημα περὶ τῇ τιάρᾳ' καὶ οἱ 
συγγενεῖς δὲ αὐτοῦ τὸ αὐτὸ δὴ τοῦτο σημεῖον εἶχον, καὶ 

ιᾳ νῦν τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔχουσι. τὰς δὲ χεῖρας ἔξω τῶν χειρί- 
δων εἶχε. παρωχεῖτο δὲ αὐτῷ ἡνίοχος μέγας μὲν, μείων δ᾽ 
ἐκείνου εἴτε καὶ τῷ ὄντι εἴτε καὶ ὁπωσοῦν" μείζων δ᾽ ἐφάνη 

᾿ “σι Ἁ Α β » 

πολὺ Κῦρος. ἰδόντες δὲ πάντες προσεκύνησαν, εἴτε καὶ 
Ν Ψ 5 Ἃὦ ἴω 

ἄρξαι τινὲς κεκελευσμένοι εἴτε καὶ ἐκπλαγέντες τῇ παρα- 
΄“ ΄“ 7 7 ᾿ς “ ΄σι᾿ 

σκευῇ καὶ τῷ δόξαι μέγαν τε καὶ καλὸν φανῆναι τὸν Κῦ- 
, Ἁ “ 5 ἴω ᾿ 

Ισρον. πρόσθεν δὲ Περσῶν οὐδεὶς Κῦρον προσεκύνει. ἐπεὶ 
Ἁ ’ δ “ Ψ σ “- Ἁ ε 

δὲ προῇει τὸ τοῦ ζυρου ἅρμα, προηγοῦντο μεν οἱ τετρα- 
7, , Α ἃ ε ͵ ε ’ 

κισχίλιοι δορυφόροι, παρείποντο δὲ οἱ δισχίλιοι ἑκατέρωθεν 
-ς Ὁ 7 Ἂ, « Χ ΄“ » 

τοῦ ἅρματος" ἐφείποντο δὲ οἱ περὶ αὐτὸν σκηπτοῦχοι ἐφ 

[8] 

βυσσινοβαφεῖς Α. κυσσινοβαφεῖς α. 
42. δὴ οἵ. Ὁ. 
ἐπειδὴ δὲ 1). ἐπειδὴ (. 

σου καὶ βασιλέα φάσκειν εἶναι τῆς ᾿Α- 
σίας. Οὐπῖ. Ατὶδίορῃ. Ἂν. 487, 240- 
8601}. Αηΐ. πα. 20, 2. 2 

μεσόλευκον] (υὐτ8 3, 3, 28, ἰὰη1- 
στ ῬΌΓΡΌΓΘΑΠΏ, οἷ τηθα!ιιπ 8] 11ΠῈ 
᾿ηὐοχύπθτη οὐαῖ. Ρ]αΐαγομιιβ ΑἸθχ. ο. 
51; διάλευκον ΑἸΧΙΓ ; ῬΥΟΡΓΙΟ ΠΟΙΏΙῊΘ 
σάραπιν ΗΘΒγΟΝ 5 οἱ Ῥο]]χ 7, 61. 
ΦΟΗΝ, ΙοάοΥ. 17, 77. 46 ΑἸοχδη- 
αγο : Τό τε Περσικὸν διάδημα περιέθετο 
καὶ τὸν διάλευκον ἐνεδύσατο χιτῶνα καὶ 
τὴν Περσικὴν ζώνην καὶ τἄλλα πλὴν 
τῶν ἀναξυρίδων καὶ τοῦ κάνδυος. Ν.. 
Μά]]ον. δα βαρτη. Οὐδβιθ Ρ. 72: ἢ. 42. 

ἄλλῳ δ᾽ οὐκ ἔξεστι] ““Τ͵ουὈὉ]685. ΠΟ 
ΟΥΠΘΥ ὕΠπδη [Π6 βονβγθὶρημ ΡΘΙΒΟΏΔΡρΌ ; 
Ῥδθοδῖιβο τυὐέο νγαὰβ βεογθα ἴο [ῃ68 βὰῃ; 
Δηα πο ἀουῖνθα ἢ15 ἀδβοθηῦ ἔγοιη {Πᾶΐ 
ΟΥ̓. ΚΚοαν Ῥοτίου, Ρ. Ρ585- 

ὑσγινοβαφεῖς) 1)6 ὨγΒρΊΠΟ (Ο]ΟΥ6 ἃ 
ΠΟΟΟἾΏΟ ΡΌΡΡαΓΘοαμ6 8. ᾿ΓὙΥΟ ταϊχίο, 
οὐ αἸοίο Ὁ ὕσγη Ὠογθα ΤΠ ρΘΠ 418 1818 
ΔαΒΙΌΘΙΙ 5011, νἹΓἹ ἀοοῖ! δα ΡῬΊΙη1] 0, 
6. 41. ΟΗΝ. 

κάνδυν ῬΑΙ]απι Οὐγα8 ἀἰοϊί. 
ΒΟΓΙΝ ΟΝ 86 τ, 9. 2. 

διάδημα]͵ὔ ΟὐγῦτιΒ 3, 2. τὸ : ΟἸάδΥὶπὶ 
Ῥουβεθ τ ρΊ πὶ ΟΔΡΙ 5 νοσαρδηῦ 1η- 
ΒΙρῃθ : πος οωσιϊθα [αβοῖα 4100 415- 
ποία οἰγουπηθαῖ. ΒΟΉΝ, ἀγᾶπὶ 
Αὐτῖαῃ. ΑΠΔΌ. 4, 7: κίδαριν Περσικὴν 
νοσεῖ, Ἰ)Ιοάογιιβ 17. 77. Περσικὸν διά- 

14. χειρίδων] θυ 5. χει α.γ. 
ἐφείποντο---τριακοσίους οτη. Δ.α. 

κάνδυν ὁλ. ῬοΙ]]τχ 7, 63, οἱ ὁλ. 1ο, 
ἐφαίνετο 10. 15. 

δημα αἴεῖ. ΗΠ]}ΤΟΘΗ. 
14. χειρίδων] ϑίγαθο 15» Ρ. 734. 

ῬοΥΒῚΒ. δβϑιρῃαΐ χιτῶνα χειριδωτὸν δι- 
πλοῦν ἕως γόνατος, ἴα τιΊ ὑπενδύτης 
(1 ΘΥ]ΟΥ) 810 8108, ΒΌΡΘΙΙΟΥ ν]Ο]Δ 66] 
ΠΟ]ΟΤ5. θα Θοῦδθπ) 1η ἰοοὸ ϑίταθο : 
᾿Εσθὴς δὲ τοῖς ἡγεμόσι μὲν ἀναξυρὶς 
τριπλῆ. α0δ0 νΕΓΘΟΥ αὖ β8Πᾶ οἵ ἐφ οἷς 
βιΐ. (ὐουίθ Χεπορῆοῃ Απδ0. πδν τ τὰς, 
αΘ ῬαγβΙβ : ᾿Ῥίψαντες τοὺς πορφυροῦς 
κάνδυς ἵ ἱεντο---ἔχοντες τούτους τε τοὺς 

πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας 
ἀναξυρίδας. ἴπαδ ΒΌΒΡΙΟΟΥ ἀρπα δίγα- 
ῬοΟΠΘῖα βου] θη πη ἐσθὴς δὲ τοῖς ἡγε- 
μόσι μὲν τριπλῆ: κάνδυς μὲν πορφυ- 
ροῦς, χιτὼν δὲ χειριδωτὸς---ἀνθινὸν, καὶ 
ἀναξυρίς" τιᾶραι εἴς. Μα]6 Η ΒΥ ΟΠϊ8, 
κάνδυς, χιτὼν Περσικὸς, ὃν ἐμπορποῦν- 
ται οἱ στρατιῶται. Ξ(0ὩὴῊΝ, “Α οο- 
νΘΙΏρΡ' ΟΥΕΥ ἴπ6 Παηα 15 τοραγ δα ἴῃ 
τηοϑῦ ΘΟ ηΐ 165 οἱ [Π6 ϑαβύ ἃ5 ἃ πη} 
οὗ Βα ]θοοη. Ουὐγὰβ Πδα [Π6η ἁυτϊνθα 
αὖ 1Π6 [1}] ροββθββίοῃ οἵ {6 θ[ΏΡΙ ΓΟ, 
ἴῃ {Π86 ππϊϊοα Κιηράοτῃβ οὗ Μεαϊα πὰ 
Ῥουβὶα,᾽ εἴο. Καὶ Ῥουίΐου 10. Υ. δα 
Ὁ. ὩΣ 

Περσῶν οὐδεὶς  ΑΥ̓ΤΙΔ ΠῚ ΑΠΔΌ. 4,11. 
5ΟΗΝ. 

15. δορυφόροι] 6 ΠοτγΡΠΟΥῚΒ ΠῚ5 
Ουτυ]. ες. ΒΟῊΝ. ἘΕἴ βυρτᾶ 7; 5. 
68. Ν.. «αἴθοπι 8. 0. 

σκηπτοῦχοι] ΝΥ. 8, 1, 28. 
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"4 Ν “ ΄σ Ἁ 

ἵππων κεκοσμημένοι σὺν τοῖς παλτοῖς ἀμφὶ τοὺς τριακο- 
ΟῚ “- ΄ “4 ζ ἐ 

ιό σίους. οἱ δ᾽ αὖ τῷ Κύρῳ τρεφόμενοι ἵπποι παρήγοντο 
χρυσοχάλινοι, ῥαβδωτοῖς ἱματίοις καταπεπταμένοι, ἀμφὶ 
τοὺς διακοσίους" ἐπὶ δὲ τούτοις δισχίλιοι ξυστοφόροι: ἐπὶ 
δὲ τούτοις ἱππεῖς οἱ πρῶτοι γενόμενοι μύριοι, εἰς ἑκατὸν 

ς - “- Ψ Ν. Ἁ 

17 πανταχῇ τεταγμένοι" ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Χρυσάντας. ἐπὶ δὲ 
τούτοις μύριοι ἄλλοι. Περσῶν ἱππεῖς τεταγμένοι ὡσ- 
αὐτως, ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Ὕστασπας" ἐπὶ δὲ τούτοις ἀλ.-- 

͵ Ἕ ΄ « “ : τΥ̓ΘΝΙ τὸ ΄ δ. ἷς Χ 

λοι μύριοι ὥσαυτως, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Δατάμας" ἐπὶ δὲ 
᾿ 7 ΕΣ ΄ ΄σ » 5 σ΄ 7 ᾿αμ Ἁ , 

τϑ τουτοις ἄλλοι, ἡγεῖτο ὃ αὐτῶν Γαδάτας" ἐπὶ δὲ τούτοις 
“ “ 5 Ἁ ’ ΄ ε εἶ ,ὔ 

Μῆδοι ἱππεῖς, ἐπὶ δὲ τούτοις ᾿Αρμένιοι, μετὰ δὲ τούτους 
ς 7, ν Ν 7 ἌΖ 3. “Ἂς Ν ὥ ’, 

Υγρκάνιοι, μετὰ δὲ τούτους Καδούσιοι, ἐπὶ δὲ τούτοις Σα- 
ἣν Ν Ἁ « 4 “ ’ Ψ΄ 

και" μετὰ δὲ τοὺς ἱππέας ἄρματα ἐπὶ τεττάρων τεταγμένα, 
“-“ Ἁ ΄σ΄ ᾽ 7 

ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾿Αρταβάτας Πέρσης. 
Χ “- “ 5, 

Πορευομένου δὲ αὐτοῦ πάμπολλοι ἄνθρωποι παρείποντο [ςο 
ἔξω τῶν σημείων, δεόμενοι Κύρου ἄλλος ἄλλης πράξεως. 

πέμψας οὖν πρὸς αὐτοὺς τῶν σκηπτούχων τινὰς, οἱ πα- 
ρείποντο αὐτῷ τρεῖς ἑκατέρωθεν τοῦ ἅρματος αὐτοῦ τούτου 
ἕνεκα τοῦ διανγέλλε, ἐκέλευσεν εἰπεῖν αὐτοῖς, εἴ τίς τι 

“-“ 7 Ἢ ω « ΄, Ἄ ἘΝ Ψ 

αὐτοῦ δέοιτο, διδάσκειν τῶν ἱππάρχων τινὰ ὃ τι τις βού- 
3, ΧΝ Ν ω - ᾿ Ν ΄ 

λοιτο, ἐκείνους δ᾽ ἔφη πρὸς αὐτὸν ἐρεῖν. οἱ μὲν δὴ ἀπιόν- 
᾿ Ν Ἂς « , ᾽ ’ 

τες εὐθὺς κατὰ τοὺς ἱππέας ἐπορεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο 
7 ΄-᾿ 7 « Ἁ “ ἃ » Υ̓ ’ 

χοτίνι ἐκαστος προσίοι. ὃ δὲ Κῦρος οὺς ἐβούλετο μάλιστα 
, ἴω ς Ἂ, ω » 7ὔ , 

θεραπεύεσθαι τῶν φίλων ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τούτους 
[4 Ἀ Χ “ΠῺ » ’ ἐν 4 ΄ Ἂς 5», 

πέμπων τινὰ πρὸς αὑτὸν ἐκάλει καθ ἐνὰα ἕκαστον καὶ ἐλε- 

39 

τ6. αὖ τῷ] αὐτῷ Π.(. ῥαβωτοῖς (α. ργ. ἱππῇς 10. ΡΥ. ἢϊο οἱ 17, 18. 
ἢ ΄ 
ὠσαῦυ- πανταχῇ εἷς ἑκατὸν 1). 

τως Ὁ). ἱστάσπας Ἀ. 
δ᾽ αὐτῶν] δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν Δ.6Ὁ.- 
ἐπὶ δὲ τούτοις σάκαι οτὴη. Α.α. 
παρείποντο Ροβί αὐτοῦ α. 

ΕἸΒΟΏΘσιιβ. [1001 ὑπάρχων. 
ὈΓ.» αὐ να οίαν, α. ἐκαλεῖτο 1). 

τ6. ῥαβδωτοῖς] Κ͵γραΐὶα δασιιῖ5 Ν᾽ τν- 
ΘΟ οοπηρααῦς ΒιοάθυβΒ. 5ΟΗΝ,. 
Ῥο]]χ 7, 52 : Αἱ ἐν τοῖς χιτῶσι πορφυ- 
ραῖ ῥάβδοι παρυφαὶ καλοῦνται. ΖΕΌΝ. 

ἱππεῖς οἱ πρῶτοι γ.} 6, 2, ἢ; 7. 4» 14. 
ΖΕΌΝ. 
πανταχῇ ] ̓ΠΓἍΠ ἴῃ Δ] (τ ] Π 6} ατιατη 

1η Ἰαθ πα] ηθιη, ἀρτηϊηθ αι γαΐο τη1}1- 
ἔπτη σΘηζιΠη ΟΘΠΕΪο5. Βῖνο ἀθοθιη 1η}]- 

17. μυρίοι Ὁ). 60. ἃ ΟΟΥΤ. 
ὡσαύτως τεταγμένοι 1). 

18. μετὰ δὲ τούτους ὑρκάνιοι οτη. Α.(, τηρ΄. Υ. 

σῦῦ . 5.0. Ψ.Ὁ. 
20. ὑπὸ] ἐπὶ (α. ΟΟΥΤ. 8. Υ. Υ΄. 

δὲ] δὴ Α. 
ἡγεῖτο---ἄλλοι οτη. Α.6. 

ἀρταβάτας ἘΠ. ἀρταβάτης Α.}).α. 10. 
διαγγέλειν 1). ἱππάρχων 

αὐτὸν Α.}. 

υπ. ΖΕΌΝ. ΟΠ. Ὁ; 8, 50. 
18. ᾿Αρταβάτας] [πἴτὰ 8, 6, 7, ᾽Αρ- 

ταβάτας ΟΥΠ658. ᾿Αρταπάτης αι! ἀλη 
ΟΥΤῚ ΤΠ]ΠΟΙῚΒ8 58061168 δϑῦ ἴπ ἈΠαθδβὶ 
Τ᾽, ὅ. Εν Ὁ. 25. 

10. ἱππάρχων μοξεῖξ ΒΘα 68 κατὰ 
τοὺς ἱππέας. (ὐοῃῖ. νὰ γ. Β0Υ. 8, 4.1 

οἱ μὲν δὴ] ΕἸαρίταἴοτοΒ. ΒΟΉΝ. 
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Βο. γὦ ἘΝ , ; ᾿ 
γεν αὐτοῖς, ᾿Ην τις ὑμᾶς διδάσκῃ τι τούτων τῶν παρε- 
πομένων, ὃς μὲν ἂν μηδὲν δοκῇ ὑμῖν λέγειν, μὴ προσέ- 
χετε αὐτῷ τὸν νοῦν" ὃς δ᾽ ἂν δικαίων δεῖσθαι δοκῇ, εἰσαγ- 
γέλλετε πρὸς ἐμὲ, ἵνα κοινῇ βουλευόμενοι διαπράττωμεν 
αὐτοῖς. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι, ἐπεὶ καλέσειεν, ἀνὰ κράτος ἐλαύ- 
νοντες ὑπήκουον, συναύξοντες τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ καὶ 
ἐνδεικνύμενοι ὅτι σφόδρα πείθοιντο" Δαϊφέρνης δέ τις ἦν 
σολοικότερος ἄνθρωπος τῷ τρόπῳ, ὃς ῴετο, εἰ μὴ ταχὺ 
ὑπακούοι, ἐλευθερώτερος ἂν φαίνεσθαι. αἰσθόμενος οὖν ὁ 
Κῦρος τοῦτο, πρὶν προσελθεῖν αὐτὸν καὶ διαλεχθῆναι αὐ- 
τῷ ὑποπέμψας τινὰ τῶν σκηπτούχων εἰπεῖν ἐκέλευσε πρὸς 
αὐτὸν ὅτι οὐδὲν ἐτι δέοιτο' καὶ τὸ λοιπὸν οὐκ ἐκάλει. Ὥς 
δ᾽ ὁ ὕστερον κληθεὶς αὐτοῦ πρότερος αὐτῷ προσήλασεν, ὃ 
Κῦρος καὶ ἵππον αὐτῷ ἔδωκε τῶν παρεπομένων καὶ ἐκέ- 
λευσε τῶν σκηπτούχων τινὰ συναπαγαγεῖν αὐτῷ ὅποι 
κελεύσειε. τοῖς δὲ ἰδοῦσιν ἔντιμόν τι τοῦτο ἐδοζεν εἶναι, 
καὶ πολὺ πλείονες ἐκ τούτου αὐτὸν ἐθεράπευον ἀνθρώπων. 

᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο πρὺς τὰ τεμένη, ἔθυσαν τῷ Διὶ καὶ 
ὡλοκαύτησαν τοὺς ταύρους" ἔπειτα τῷ Ἡλίῳ καὶ ὧλο- 
καύτησαν τοὺς ἵππους" ἔπειτα Γῇ σφάξαντες ὡς ἐξηγή- 
σαντο οἱ μάγοι ἐποίησαν" ἔπειτα δὲ ἥρωσι τοῖς Συρίαν 
ἔχουσι. μετὰ δὲ ταῦτα καλοῦ ὄντος τοῦ χωρίου ἔδειξε 
τέρμα ὡς ἐπὶ πέντε σταδίων χωρίου, καὶ εἶπε κατὰ φῦλα 

αὐτοῖς] αὐτοῖς οὕτως 1. τῶν οἵη.1). εἰσαγγέλλετε] εἰσάγετε Ὦ. 
ἀνακράτως ". δαϊφάρνης α. δάτινις Ὁ. δαϊφέρ ης ἢ. δατίνης Ν, 
πον 1). εἰ ταχὺ ὑπακοῦοιεν 1). 22. ὡς δ᾽ ὁ] ὁ δὲ ). Μ. τῃρ. 
προσήλασεν  ὑ ὑπήκουσε, 1 προσήλασεν Α.Ο. 
τῶν] τὸν Α. ΓΑΡΥῚ ὅπου. 

δ. 
τὸν τρό- 

ὕστερος 10. 
ὁ] καὶ ὁ Ὁ.Μ. ἸηΡ΄. καὶ ὁπ. Μ. τηρ΄. 

τοῦτο οτη. ἃ.Μ. πολὺ ἢ πλείονες τούτου 1). 
ἐκ τούτου (α. τηρ. ΓΤ. ἄνθρωποι 0. 24. ἔθυσαν τῷ εὐθυς αὐτῷ 1). ὡλοκαύ- 

τησαν 1). ἢϊο οὐ ᾿πῖτᾶ. ὡλοκαύτωσαν Α. σ. ἐξηγοῦντο 10. 25. ἱπποδρ) 
Ὦϊο ;. τηρ'. καλοῦ ὦ ὄντος-- ΠΡ πρὸς σὲ ἈΡοβίο!αβ. Ρτον. 26} 18. ἔδειξε---- 
χωρίου (. τηρ΄. Υ. κατὰ φῦλα] κατὰ φυλὰς Α. καὶ τὰς φυλὰς α. 

21. Δαϊφέρνης] Ηδηο [ουτηδιη, οὖ- 
ἰάτῃ ἃ ΡῬὮΠ]ΘΙΡΠΟ Ῥοϑίζδτη, ΘΟΙΠΠΏΊΘΗ- 
αἀδηΐ ᾿Αρταφέρνης, ᾿Ινταφέρνης, Μεγα- 
φέρνης, Ολοφέρνης, Σατιφέρνης, Τισ- 
σαφέρνης, Φραταφέρνης. Οὐὐπίτα 6]- 
αἰαν Φαρνάβαζος, Φαρνοῦχος. 

τῷ τρόπῳ] [)6 ἀεί. εἴ δοοιι8. ν. δᾶ 
᾿Ἴ 68. δίΘΡἢ. 

28. ὑπήκουσε, προσήλασεν)] Ἀδείο 
ἰοῦ τοραάϊανιὶ (Οὐἀπηθγατῖβ. ΝΝδιη 
Π.110 τηοᾶο οδῦ νϑιοβί 116 Ογὐγυτη ἰρ- 
ΒΌΠῚ 6ΘΧ ἰδηϊα Ροιηρᾷ αοδἤρχιθεθ. οἱ 
ΠΟΙ ηὶ Οὐοιιτῖββο ΒΟῊΝ, 

τῶν παρεπομένων 5. τό. 
24. ὡλοκαύτησαν) [)8 58ΟΥ]ΠΟἸΟΥΊΙΩῚ 

τσ ΔΌΒαιιθ Ἰρὴθ ῬΟΙαροΠἤοσαπι Η6- 
ἸὈΘοΐτιΒ 1, 122, σοηῃίνδαιεῖς. 5ΟΗΝ. 
Ἀδϑθα! απίθτη ἴον πᾶσα ΠΙΡτόσιτη ἃ - 
ΠΔ. 7, ὃ, 4. 5. ΟἸΠΐπ τὴ ἴῃ ὁλοκαυτεῖν 
εἰ ὡλοκαύτει ΘσΟΏΒοηβιι ἢγμηηδΐαμη, 46 
ααδ 5014 ἃ ῬΏγγιοΠο ΒΟΚΚ. Ρ. σύ, 13. 
ρα οὐ 8101 σποητθ ἴῃ αἰΐουδιῃ ὅ6- 
ΡΙαναΐα αἶχὶ δα ᾿ΓΠ65. Βίθρῃ. 

Συρίαν] 1. 6. Αϑογτίαιη. ΖΕΙΙΝ. 
25. σταδίων χωρίου] ΑἸέοτιπη πος 

χωρίου ΒΕ ρουνδοι πὶ) οϑῇ; δὶ ἰαγηθὶ 

[το] 

[11] 



9060 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΚ [Ν5Τ. ΟΥ̓ΒῚ 

ἀνὰ κράτος ἐνταῦθα ἀφεῖναι τοὺς ἵππους" σὺν μὲν οὖν τοῖς 
Πέρσαις αὐτὸς ἤλασε καὶ ἐνίκα πολύ μάλιστα γὰρ ἐμε- 
μελήκει αὐτῷ ἱππικῆς" Μήδων δὲ ̓ Αρτάβαζος ἐνίκα: ΚΚῦ- 
{πὶ γὰρ αὐτῷ τὸν ἵππον ἐδεδώκει: Σύρων δὲ ὁ προστα- 

ν᾿ ̓ Αρμενίων δὲ Τιγράνης" “Ὑρκανίων δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἱπ- 
πάρχου: Σακῶν δὲ ἰδιώτης ἀνὴρ ἀπέλιπεν ἄρα τῷ ἵππῳ 

26 τοὺς ἄλλους ἵππους ἐγγὺς τῷ ἡμίσει τοῦ δρόμου. ἔμθᾳ δὴ ΓΙ 
λέγεται ὃ ὁ Κῦρος ἐρέσθαι τὸν νεανίσκον εἰ δέξαιτ᾽ ἃ ἂν βασι- 
λείαν ἀντὶ τοῦ ἵππου. τὸν δ᾽ ἀποκρίνασθαι ὅτι Βασιλείαν 
μὲν οὐκ ἂν δεξαίμην, χάριν δὲ ἀνδρὶ ἀγαθῷ καταθέσθαι 

27 δεξαίμην ἃ ἄν. καὶ ὁ Κῦρος εἶπε, Καὶ μὴν ἐγὼ δεῖξαί σοι ἐθέ- 
λω ἔνθα κἂν μύων βάλῃς, οὐκ ἂν ἁμάρτοις ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 

πολύ" μάλιστα 1). πολὺ μάλιστα Α.Ὁ. 
αὐτῷ Ροβί ἐδ. ΑΡοϑίο!. ὁ 
ἀρμ. “τύρκ. δὲ οἵη. Αροϑίοὶ. 

ἀφεῖναι] ἀφιέναι Ὁ). ΑΡοϑίο!. 
ἱππικῆς] ἵππου Α.Α. ἀρταβάτης Α.α. 
προστατῶν] τῶν πάντων γαδάτας 1).Μ. ΑΡοϑίο!. 
ἀπέλειπεν Α.α. ἀπέλιπε δὲ τῷ ἈΡοϑβίο!. οἵ πποχ ἱππεῖς οἷ τὸ ἥμισυ. 26. 
ἔρεσθαι 1}. ἀντὶ τοῦ] ἀντὶ α. 
27. σοι δεῖξαι 1). ΔΡροϑίο!. 
βάλλῃς Ὁ. 

τΟ]ογθῦτιγ, ἁγυοα]πιπη τϑοίτι5 Δα] 6.5 
τοῦ. ὅΟΗΝ. Ἐχϑρθοίεβ τέρμα ὡς 
πέντε σταδίων. 

᾿Αρτάβαζος] Ηος ποιηδη δ] (οι ᾽Αρ- 
ταβάτης, ααοα ῬοΙβεθ ογαΐ 8. 18, βι1Ὁ- 
βύπ|0 οὔ]απὶ ΑΡοβίο]!ιιιβ. Οὐηΐ. δα ο. 
ἽΡ.24, 5ΟΗ͂Ν. 

ὁ προστατῶν) ἴ]11ι85 ΠΟΠΊΘΏ Π.]]Τὴ 
Πηχῖὶΐ ΧΘΠΟΡΠΟΙ : Ππᾶπὶ ΟΠ ΠΟΙ ἀΘΤΊΒ 
4αοα οχ 6. 4,1 ἀποίτμ ᾿πβοσι Γωὼ- 
βρύας, πο 6 1Π{6]]Πσο πάτιτη 4] θῖη 
6586 Ρογϑιιδθῦ ςρίαβ ν]ΠἹ Β6}1115. τι 
δαΐθια 6. 4 ᾿ἰηϊ]0 πᾶυγαπίαγ (οῦγγ 
Ὠ1Π11 ργοϑιηΐ : παῖ Ἰθϊάθιη εἰ Ηντ- 
ΟΔΠιι8. ΠΙΡΡΔΓΟΠιιΒ. τηθιπογαΐτ ; ὮΪϊῸ 
Π]115. ο]ὰ5; οὖ (δά πιβιβ ἈΠΑΓΠ]Π685 
ΟΠ Οἰΐτιγ, αὶ νἱοίου αἸοϊταγ ᾿α]}118 α. 
5.22. Οὐττὴ βουρίαγα Σύρων δὲ τῶν πάν- 
των Γαδάτας ΘΟὨΓΘΥΤΙ ἸΙοοῦ πάντας Σύ- 
ρους ΒΕΡΓΆ 1, 55 2, ΘΔ ΠΟ τΙΔΙη 18 ἰΟΟΙ18 
40 Ποὺ τηὰ]ίτιπη αἸους. ΟΠ ΠΘΙ ἀθσιιβ 
810 : “Σύρων δὲ ὁ προστατῶν] Μιυϊΐα 
διιηΐ, 6 ἤδης να]ραγ 6 πὶ ΒΟΥ ΓΆΤΩ 
σΟὨνΙΠποδηΐ [Ἀ]5ατη, οοῦΐθ τη ΠΟΔΊ. 
Οὐ] οπἰπ οδιιβὲθ 6556 αϊσαγηιβ, ΟΌΤ 
501π|8. ΤΌΤ ν6] ΑΒβυυϊογατη αἰχ 
ν6] ρῥγίδθοίιιβ ΠΟῚ ΠΟΙΠΙ ΠΟΘΙ ᾿Πίρυ 
νἹοίο 8, στὴ 6 8 0]8. ρυϊναῖι8. ΠΟΙΠΟ 
Δ6ο ράῖ]ο ρμοβίθα ποιηϊηδίτιβ δι[. 1)6- 
᾿1η16 Βτοάδοιιβ βευρίασαπι Σύρων δὲ 
τῶν πάντων Ταδάτας Ἰαιιάαν!ῦ, ΠΘΒΟΙΟ 
6 ΠΡΥῚΒ 8118, ἃΠ Οχ ΑΡροϑίο!ο, δῆ 6 

δεξαίμην ἂν] δέξαιμι ἄν 1). ΡΥ. ΑΡοϑίο!. 
ἐθέλω Ἡ. θέλω Α.1).ἃ 

ἁμάρτης Α.}). ΘΟΥΤ. 8. ν. 
μύων] καμμύων Ὦ. 

ν Υβϑο 6 Ρ.]ΘΙρ ἢ]. (Ἰοββϑιηὰ 1 6856 
ΨΊΒῈ1ΠῚ δϑύ Ζ6ΈΠ1Ο, Οὔ} 15 ΤΑΌΟΠΘΠῚ ΡΤῸ- 
θᾶγΘ. ΠΟῸΠ ρΡοββϑίη. δῚ [α]βᾶ πη ΘΆΓη 
ΒοΙΙ ρα τατη αἸχΊββοῖ, Ἀββθηθγου, Νδτη 
αὯ(6 ἀδααία Ἵσοπβίαί 6 οδρὶ 5 4; 5. 2, 
ΘΌΠΌΟἢΙΒ Θ᾽ Πῇ {τ||586 Ῥνδοϊθοδαπ : Τα- 
δάτας δὲ τῶν σκηπτούχων ἦρχεν. αὐτῷ. 
Ισῖταν νοῦ ἢἰς Σύρων προστατῶν ἀϊοὶ 
ἢὮϊς ΠΟ ροΐιϊ. Ροβίθα Ὁ] Ογτιβ 
νἹούου πῇ 58 πὶ ἔοϑίο σοὶ ταὶ ᾿ηΐγα 
6. 4: ῬΆΓ δϑῦ 16 Υ ΤΘ]Π4 1108 νἹοΐογοβ δὰ 
ΘΟ ηδῃη ἃ 0 60 νούδῖοβ ΠΟΙΏΙΠΔΥ ΘΕ] ΠῚ 
ππιης ὄν γατη ν6] Αββυγῖπὶ ν]ο οΥΘ η. 
Νοιηδηΐπγ διιΐθα. ἴὉ] οοάθπὶ ἴθι 
οΥϊηθ6 Αὐίαθασιβ Μράιϊιβ, ἸΡΥΔ 65 
Αὐτηθηῖιβ, Πντγοδηῖιβ ΠΙΡΡΆΡ ΟΠ α5, οἱ 
οὔ γγαβ βίη αἀἰρηἰναι5 ἄΐαϊο. Ἠπης 
Ἰρῖτιν (ἀΟΌτ γἂπι 6586 Ραθο ΘΕ Πη, Π116ΠῈ 
ἸΥῚ βουῖρί! Ὦϊο οἸἸβουιηΐ, οὐ] βάτο 
ἴῃ Ἰοσιπ ΒΕ] οουηΐ 4}}} (ἀαααΐδμῃ. 
1)6 νϑυθ]8 τῶν πάντων, ΠΟΥ απ ἰοσῸ 
4111 τ] ὁ προστατῶν ὨαὈθοηύ, αἰ ἘΠ ς6116 
οϑύ ὑπ ]οῖαπὶ : Δ Πα ιᾶ πη ῬΥΪΟΥ βου]- 
Ρύιγα τῶν πάντων τητ]ῖο ΤηΪ ΠΟΥ ΠῚ ΨΘΙῚ 
Βρθοίθιη παροῖ. Θὰ δηΐτη δὸ δ 6]1- 
ἰδτηθηΐο ΟΡ δαί, ἈὈῚ πιῆτι8 ΠΟΙ ΪΠἃ- 
τὰν ὃ Ἰοστίαγ ὁ προστατῶν νοϊογΐ 'π Ρο85- 
ΒΘΒΘΒΙΟΠΘ ΤΟΙ] οὗ ΠοΙηθη Τωβρύας δ(- 
41α].᾽ ΑἸπιὰ ρούμι 1η 111}18 ατιδογαβ. 

ἄρα] Οδηῖ. ἡ; 3. 6: 
26. ἔνθα δὴ] Νατγτγαίϊο πὶς Δρυαρία 

γοροί αν ἀθπηΠ 5. 322. ΟΗΝ, 
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Πάντως τοίνυν, ὁ Σάκας ἔφη, δεῖξόν μοι’ ὡς βαλῶ γε 
28 ταύτῃ τῇ βώλῳ, ἔφη ἀνελόμενος. καὶ ὃ μὲν Κῦρος δείκνυ- 

σιν αὐτῷ ὅπου ἦσαν πλεῖστοι τῶν φίλων" ὁ δὲ καταμύων 
ἴησι τῇ βώλῳ καὶ παρελαύνοντος Φεραύλα τυγχάνει" ἔτυ- 

χε γὰρ ὁ Φεραύλας παραγγέλλων τ τακτὸς παρὰ τοῦ 
Κύρου" βληθεὶς δὲ οὐδὲ μετεστράφη. ἀλλ᾽ ᾧχετο ἐφ᾽ ὅπερ 

29 ἐτάχθη. ἀναβλέψας δὲ ὁ Σάκας ἐρωτᾷ τίνος ἔτυχεν. Οὐ 
μὰ τὸν Δί, ἔφη, οὐδενὸς τῶν παρόντων. ᾿Αλλ᾽ οὐ μέν- 
τοι; ἐφὴ ὁ νεανίσκος, τῶν γε ἀπόντων. Ναὶ μὰ Δί᾽, ἐφὴ 
ὁ Κῦρος, σύγε ἐκείνου τοῦ παρὰ τὰ ἅρματα ταχὺ ἐλαύνον- 

4οτὸς τὸν ἵππον. Καὶ πῶς, ἐφη, οὐ μεταστρέφεται : τ ξδ Ὁ 
Κῦρος ἔφη, Μαινόμενος γάρ τίς ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ἀκού- 
σας ὃ νεανίσκος ᾧχετο σκεψόμενος τίς εἴη" καὶ εὑρίσκει 
τὸν Φεραύλαν γῆς τε κατάπλεων τὸ γένειον καὶ αἵματος" 

41 ἐρρύη γὰρ αὐτῷ ἐκ τῆς ῥινὸς βληθέντι. ἐπεὶ δὲ προσῆλ- 
θεν, ἤρετο αὐτὸν εἰ βληθείη. ὃ δὲ ἀπεκρίνατο, Ὡς ὁρᾷς. 
Δίδωμι τοίνυν σοι, ἔφη. τοῦτον τὸν ἵππον. ὁ δ᾽ ἐπήρετο, 
᾿Αντὶ τοῦ ; ἐκ τούτου δὴ διηγεῖτο ὁ Σάκας τὸ πρᾶγμα, καὶ 
τέλος εἶπε, Καὶ οἶμαί γε οὐχ ἡμαρτηκέναι ἀνδρὸς ἀγαθοῦ. 

32 καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, ᾿Αλλὰ πλουσιωτέρῳ μὲν ἂν, εἰ 
ἐσωφρόνεις, ἢ ἐμοὶ ἐδίδους" νῦν δὲ κἀγὼ δέξομαι. ἐπεύ- 
χομαι δὲ, ἐφη, τοῖς θεοῖς, οἵπερ με ἐποίησαν βληθῆναι ὑ ὑπὸ 
σοῦ, δοῦναί μοι ποιῆσαι μὴ μεταμέλειν σοι τῆς ἐμῆς δω- 
ρεᾶς. καὶ νῦν μὲν, ἐῴη, ἀπέλα, ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἐμὸν ἵπ- 

πον" αὖθις δ᾽ ἐγὼ παρέσομαι πρὸς σέ. οἱ μὲν δὴ οὕτω 
33 διγηλλάξαντο. Καδουσίων δ᾽ ἐνίκα Ῥαθίνης. ἀφίει δὲ καὶ 

τοίνυν οτ. ΑΡοΒίοΙ. σακᾶς Π. ἔφη] ἀνελόμενος 8(4. Α.α. ταύτῃ οτη. 
Α. (- πῖρ-. Ὁ ἔφη] ἀνελὼν Α.α. οἵη. (Ἀροθίοὶ. 28. ἦσαν οτη. ΑΡοϑίοϊ. 
ἴηισι Ὠ. παραγγέλων τινὶ τακτικὸν ὑπὸ κύρου 1). παραγγέλλων τι τακτικὸν 
ὑπὸ κύρου ΑΡοϑίο!. 20. ἐρωτᾷ ὁ σακᾶς 10. ἔτυχες Ἀ.6. ργ. ἔφη ὁ 
κῦρος Ὦ. ΑΡοβίο]. μέντι ἃ. σύγε] σὺ δὲ Ὁ. 30. οὐ] οὐδὲ ;. ἈΡοΒιίοὶ. 
οὐ μ. ἔφη Μ. ἐρρύει Α.}. ΟΝ συνῆλθεν ΑΡοϑίοι. οἱ ἀπεκρίνετο. 
τουτονὶ 1). τούτου] τοῦ Α.Ὁ. καὶ οἶμαι} οἶμαι ἈΡοΞΙοΙ. ἡ. ὁ ὁπ... 
ΑΡοϑίο!. ἔφη] πᾶσι Ὦ. ἈΡοϑΒῖο]. καταμέλειν (ἃ. ΡΥ., 568 με 8.γν. οἵ, αἱ 
νἹἀοίατ, αἰγοιπηῇ. νυ. μεταμελήσειν Μ. ἀπέλασον Ἄροϑίο!. τὰν] 
τόνδε τὸν 1). Αροϑίο!. αὖτις Τ). εὐθὺς Αροβίο]. οἱ] οὗτοι 10. νικᾷ Ὁ. 
ῥαθίνης 1.. οἵ τηρ. Μ., αὶ ἴῃ τοχία ῥαδίνης, τὸ Α.α. ῥαθίης Ὁ. 

28. τακτὸς] κ ΤηποναϊἊθ τακτὸν ἔμὸ οχ ΤΟΥ ΗΠ Ηραδιί. 2, 2, 26, οαϊο 
σῖτον, οΧχ Χϑηῆορῆ. Η. αν. 5. 2, 326, ἕο ῬΠΟΥΠΙ. 5, 8, 27, ἔμπα οὐδογυαηΐια 
τακτὸν ἀργύριον Ἰδιιἀν} ν]άοο. ΒΟῊΝ, 6οχ ΟἸσθγοηῖϊβ Ερίβί. το, 24. Ἰαπάανὶς 

32. τῆς ἐμῆς] [τὰ 3,1, 28, φιλίᾳ τῇ ἊΝ εἰβία5. ΒΟῊΝ, ὕὑπὶ ἀπέλα οοηΐ. 
ἐμῇ 1. 6. τῇ εἰς ἐμέ. ῬΙαίοπὶβ (ὐουρίαβ ἐλᾶν Η. ΟΥ. 2, 4: 22 
εὐνοίᾳ τῇ σῇ ὨαΡοὺ ἰμλ "6 Υ ; αοολαογῖο “Ραθίνης) ῬοΥβα σΟρ ΠΟΙ ηἾβ δὶ Α- 

[13] 

[14] 
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ΕΝ 3 ἔ ΄σ ᾿ ΄σ ΄“ Ψ, ΄“ 

τὰ ἅρματα καθ᾽ ἐκαστον᾽ τοῖς δὲ νικῶσι πᾶσιν ἐδίδου βοῦς 
τε, ὅπως ἂν θύσαντες ἐστιῷντο, καὶ ἐκπώματα. τὸν μὲν 
οὖν βοῦν ἔλαβε καὶ αὐτὸς τὸ νικητήριον" τῶν δ᾽ ἐκπωμά- 
των τὸ αὑτοῦ μέρος Φεραύλᾳ ἔδωκεν, ὅτι καλῶς ἐδοζεν 

» ΄““ Χ » ΄' ͵7 ἐ ᾽ “ Ἂν « 

34 αὐτοῦ τὴν ἐκ τοῦ βασιλείου ἔλασιν διατάξαι. οὕτω δὴ ἡ 
Υ ε ᾿ 4 ΄- 37 7] σι 

τότε ὑπὸ Κύρου κατασταθεῖσα ἔλασις οὕτως ἐτι καὶ νῦν 
,ὔ « ͵] "ἢ Χ Ν ΄ Ἂν 32, “ 

διαμένει ἡ βασιλέως ἔλασις, πλὴν τὰ ἱερὰ ἄπεστιν, ὅταν 
εἡ 7 ς εἶ - , Ἂν Ε] “ ᾽’ὔ 5 

μὴ θύῃ. ὡς δὲ ταῦτα τέλος εἶχεν, ἀφικνοῦνται πάλιν εἰς 
Χ Ἷ 7 - ᾿ ’ ᾽ 

τὴν πόλιν, καὶ ἐσκήνησαν, οἷς μὲν ἐδόθησαν οἰκίαι, κατ 
ΝΕ ἊΣ Ν Χ ΄ 

οἰκίας, οἷς δὲ μὴ, ἐν τάξει. 
7 Ἁ 77 Ν ᾽ Ν , Χ 

Καλέσας δὲ καὶ ὁ Φεραύλας τὸν Σάκαν τὸν δοντα τὸν 
“ὔ 5 7] Ν Ὑ{ “ 2) Ν᾿» ὌΠ Ὰ 

ἵππον ἐξένιζε, καὶ τἄλλα τε παρεῖχεν ἔκπλεω, καὶ ἐπεὶ ἐδε- 
ῇ Ν 7 ιν ὰν Ὰ Ὑ ᾿ 7 

δειτνήκεσαν, τὰ ἐκπώματα αὐτῷ ἃ ἐλαβε παρὰ Κύρου 
26 ἐμπιμπλὰς προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο. καὶ ὁ Σάκας ὁ ὁρῶν πολ- 

λὴν μὲν καὶ καλὴν στρωμνὴν, πολλὴν δὲ καὶ καλὴν κατα- 

σκευὴν, καὶ οἰκέτας δὲ πολλοὺς, Εἰπέ μοι, ἔφη. ὦ Φε- 

37 Ραύλα, ἢ καὶ οἴκοι τῶν πλουσίων ἦσθα: τα Φεραύλας 
εἶπε, Ἰ]οίων πλουσίων; τῶν μὲν οὖν σαφῶς ἀποχειρο- 
βιώτων. ἐμὲ γάρ, τοι ὁ πατὴρ τὴν μὲν τῶν παίδων παι- 
δείαν γλίσχρως αὐτὸς ἐργαζόμενος καὶ τρέφων ἐπαίδευεν" 
ἐπεὶ δὲ μειράκιον ἐγενόμην, οὐ δυνάμενος τρέφειν ἀργὸν, εἰς 

ἢ 

33. ἐδίδου οτι. 1). ὅπως ὦ ἴῃ 188. οἷ ς 8.ν. Τ. 6. ἂν οτη. ἢ). αὐ- 
τοῦ Α.(. ἑαυτοῦ 1). αὐτοῦ] αὐτῷ 1). διαταγεῦσαι 1). 34. ἡ ἀῃΐο 
ἔλασις ). οὕτω Α. οὕτως ροβί νῦν ἢ. οὕτως---ἔλασις αι. πιρ. τ. νῦν] 
εἰς ἐμὲ ΕΒ. ἡ β. ἔλασις οπι. Ἰὰ. εἰς τὴν πόλιν οἵη. Α.Ε. 5. ν. ΤΥ. ἐσκήνω- 
πὰ Ὁ) ΒΟΟΣ. 325. σακᾶν 1). οἵ 516 ΒΘΠΊΡΘΓ. ἐκπιμπλὰς Α.(ὐ. ἐμπι- 
πλὰς 1). 47. ἀποχειροβιότων 1). ἐγενόμην Β.1). ἐγιγνόμην Δ.. 

πΔὉ. 6, 5, 7; Η. ατ. 3, 4.13. ϑ'΄'΄1ὴ}16 ληνας. ΑἸΙ8 βαρτα ἢ, 2, 11: Ἱπέτϑ 8, 
ΠΟΠΊΘἢ Ῥουβιοιὴ ᾿Ασπαθίνης ἀρὰ Η6- 5. 12. 
τοαοίπ. 

διατάξαι] ἢ διαταγεῦσαι ϑο ΠΟΙ ΠοΥ.: 
ὔϑὲ αυϊάσιη τὴ Η. ΟΥ. ὅ, τ, νευθυτη 
ταγεύειν, 5604 αἴνοῖδα ΠΟΙΙΟηΘ; τα- 
γεύειν ἄνδρας αἰχὶῦ “βοῦν ]5. ΓΠΠ6}0. 
"- 

{ 9. 
44. οὕτω δὴ --- ἔλασις] ἡ β. ἔ- 

λασις, ΟἸηϊδδα ἴῃ ἴὦ., π]Ἐ[Ἐ5 Παοὶ 
᾿ἰῦτο, ααογηϊπιιβ ΔὈ]]οἰδηταν οὔ δίαϊ 
ΒΘΟΠΘη58. θύῃ : ΟΟἸ]οΟδΙ]Ο ἀπΐθη νοτ- 
Ῥουπ ἡ τότε κατασταθεῖσα ἔλασις 
Βα Ὀ]]ΠΓΠ1 ἸΟΓΟ 8,1, 24, οὕτω δὴ τὰ τότε 
κατασταθέντα ἔτι καὶ νῦν διαμένει. ὅ1- 
11}15 ΓΘΡ ΘΟ 1ο ̓ Ἰπϑ]οσαη5 ἀπαῦ. 6,.4,2: 
Οὺς ἂν λάβωσι τῶν Ελλήνων ἐκπίπτον- 
τας δεινὰ ὑβρίζειν. λέγονται τοὺς “Ελ- 

Ῥγὰ5. ἡ οἱ ἔλασις β8θο]ιβογαΐ 
ΟΠ ΠΟΙ ογι5, τη] θαῦατιθ ἈΡ6556 Θἴ]Δ ΠῚ 
Α]ίθυιι πὶ οὕτως. 

ἱερὰ Ν᾽ Ἰοι᾿Πγο 5] ἀϊοπηΐατν, Οχβρθοίοβ 
ἱερεῖα. 

45. ἐμπιμπλὰς Ν. ὐὰ, 
προύπινε καὶ ἐδωρεῖτο] Οοπί. Απαῦ. 

τὸ, Ὧν». 50: 
37. τῶν πλουσίων] [ἄθιη ΔΡριηθη- 

τἀπὶ ααοα ἴῃ 56644., ἰραοίαῦ (οηνῖν. 4, 
29 5θ0ηη. ΖΕΙΝ. 

ἀποχειροβ.} Πππϊπαν νοοΆ θυ]. θίϊδινι 
Ηογοάοίιιβ 3. 42. [ογΐαββο δχ τισὶ Η]6- 
θ15 ατιοίο. ὅσΗΝ. ΚΕ Χεη. οἰκαι Ροϊ- 
Ἰτχ 2,150. 

τὴν τῶν παίδων παιδείαν} Δ .1, 2,15 
ΖΕΌΝ. 
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28 ἀγρὸν ἀπαγαγὼν ἐκέλευσεν ἐργάζεσθαι. ἔνθα δὴ ἐγὼ ἀν- 
τέτρεφον ἐ ἐκεῖνον, ἕως ἔζη, αὐτὸς σκάπτων καὶ σπείρων καὶ 
μάλα μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι πονηρὸν γε, ἀλλὰ πάντων 
δικαιότατον" ὅ τι γὰρ λάβοι σπέρμα, καλῶς καὶ δικαίως 
» , ἈΠ  ΔΥΔ Ν “ δ᾽ ξῳ ΜΕ, " δέ 
ἀπεδίδου αὐτὸ τε καὶ τόκον οὐδέν τι πολύν ἤδη δὲ ποτε 
ΕΝ ΄ Ν ΄ 5 7ἷ δ ") "5 
ὑπὸ γενναιότητος καὶ διπλάσια ἀπέδωκεν ὧν ἔλαβεν. οἶκοι 

53 7 57 ΄- Ἁ ΄- ΄ “Ὁ αἰ 

μὲν οὖν οὕτως ἔγωγε ἐζων: νῦν δὲ ταῦτα πάντα ἃ ὁρᾷς 
“ 7 7, ᾽,ὕ 53 Ἂ Ἂ Ν Ψ» 

39 Κῦρος μοι ἔδωκε. καὶ ὁ Σάκας εἶπεν, Ὦ μακάριε σὺ τά τε 
Ἁ ι γ 4 Ἷ. Ἷ 

ἄλλα καὶ αὐτὸ τοῦτο ὅτι ἐκ πένητος πλούσιος γεγένησαι: 
δ ἋΣ 5 Ἁ σι γος “- τ γ᾿ 

πολὺ γὰρ οἰμαί σε καὶ διὰ τοῦτο ἥδιον πλουτεῖν ὅτι πεινή- 
᾽ὔ’ » "Α 53 3 

4“οσας χρημάτων πεπλούτηκας. καὶ ὁ Φεραύλας εἶπεν, ᾽Η 
ἮΝ 3 Ἄ ᾿ ς ἐν ἴω Δ 

γὰρ οὕτως, ὦ Σάκα, ὑπολαμβάνεις ὡς ἐγὼ νῦν τοσούτῳ 
ἰγά - ΑΨ; ἧ; Ψ, » 5 57 “ 3 , 

ἥδιον ζῶ ὅσῳ πλείω κέκτημαι; οὐκ οἶσθα, ἔφη, ὅτι ἐσθίω 
Ν Ν ΄ ἶ ᾿ Υ͂ 3. Ἔ “- - χά Ἃ ,ὔ σ 

μὲν καὶ πίνω καὶ καθεύδω οὐδ᾽ ὁτιοῦν νῦν ἥδιον ἢ τότε ὅτε 
᾿Α 5 "ᾳ λα ΩΝ Ἂ σ΄ 7 

πένης ἦν. ὁτι δὲ ταῦτα πολλὰ ἐστι, τοσοῦτον κερδαίνω, 
Ἃ τ - 7 ΕΝ γ 

πλείω μὲν φυλαττειν δεῖ, πλείω δὲ ἄλλοις διανέμειν, 
ἥ Ἁ ΄ ’ ΕΒ ἴω Ἁ Χ 

41 πλειόνων δὲ ἐπιμελόμενον πράγματα ἔχειν. νῦν γὰρ δὴ 
ϑι .Ἕ Ν Χ ΓΉΑΥ ὁ ἴω 9 - Ν Ἃ ΄- 

ἐμὲ πολλοὶ μὲν οἰκέται σῖτον αἰτοῦσι, πολλοὶ δὲ πιεῖν, 
Ν ΝΕ κὸ ᾿ ΝΡ...» “- ’, ἢ σ΄ 7ὕ Ἂ - 

πολλοὶ δὲ ἱματια" οἱ δὲ ἰατρῶν δέονται ἥκει δέ τις ἢ τῶν 
Ὺ» Υ Ἃ - - 

προβάτων λελυκωμένα φέρων ἢ τῶν βοῶν κατακεκρημνι- 
Ἃ ,ὔ ΄,΄ ᾽ὔ “ ͵ «“ 

σμένα ἢ νόσον φάσκων ἐμπεπτωκέναι τοῖς κτήνεσιν᾽ ὥστε 

38. ἀντέτρεφον] ἢν τρέφων Ὁ). [Ὁ γ] γήδιον. λάβοι ". οὐ οὐ͵α8 Α. 
λάβη δίοῦθ. ΕἸ. 57:11, οἸΡΔ 8 σκάπτω καὶ σπείρω---ὧν ἔλαβε. ἂν λάβοι Α.α. 
οὖν] δὴ ἔγωγε οὕτως 0. 30. [ΛΌΓ] οἴομαι. καὶ 5... Γ΄ α. 40. 

“ 3 , “ [2 ἡδίων ὁ τῶν πενήτων βίος Ὠἶο τὴρ. α. οὕτως ᾧ σάκα οὕτως Α.α. ΡΥ. ὅσα Α. 
(. σοΥΥ. 5. ν. Γ᾿. πλείονα 1). δῇον. ΕἾ. 97, 32. οἰζδηβ ἦ γὰρ---46. μετέχειν. 
ἥδιον νῦν 1). 5΄10Ό. τότε οτὰ. Β.}). δίο Ὁ. πολλὰ ταῦτα 1). 500. το- 

σοῦτο }0. πλειόνων ().}0. δον. πλείονα Α.Ὁ. ἐπιμελόμενον 1). στοῦ. 
ἐπιμελούμενον Ἀ.α. 41. πολλοὶ δὲ πιεῖν ογη. Α.(Ο. τηρσ΄, Υ. ὥστ᾽ ἔμοιγε 
10. δίοῦ. 

48, δικαίως ἐρῶν, ΜρΠΔΠΘΟΥ 8- 
Ρυὰ Βιοῦ. ΕἸ. 57, 5: Κριθὰς δ᾽ ἐὰν 
σπείρω, πάνυ δίκαιος ὧν ἀπέδωχ᾽ ὅσας 
ἂν καταβάλω. ΠΟΒΆ. ῬΟΊΊΟΧΙ, 227: 
Γῇ δ᾽ ἐρεῖς εὔφορο----δικαία, Μεέγανδρος 
δίκαιον γήδιον καλεῖ τὸ μηδὲν πλέον 
τοῦ σπέρματος ἐκφέρον, σοῃιπαθη8, 

μενον Θ8ΐ ὌΣ 3) 50. 

ϑι. δ: 5πι 
41. λελυκωμένα] ΠοΒγο 5 λυκό- 

σπαστα τηϊογργοίαϊιγ. 1261 Πο 605 ϑϊθ- 
ΡΒᾶπιιθ. κατακεκρημνισμένους τηδ]οθαΐ 
ἸερῚ, ἴῃ ᾿Π ποβδιιγο---νισμένων ; να]ραὰ- 
ἴὰτη αἀοίθπαϊς ΑΌΤΘβοἢ. ὙῬΜπογ ἃ. Ρ. 

Πράγματα ἔχειν 

αὖ ν᾽ ἀοίπν, Χοπορῃοηΐθιη οτπὶ Μο- 
ὭΔΠΟΓΟ. δὐδιόν διιΐθη) ΡΥεθοὶρὶῦ ῦγ 1. 
Μ. ΟΟδίεγυσα οοηΐ. (οοη. 5» 12. 

40. οἶμαι] ΑἸΙομᾶτη ἃ ῥύοβα Αἰ]- 
σογιη νἹΘΙῚ [Οὐ πη οἴομαι ΑἸΧῚ ρῥγεῖ. 
Δ ΑἸΔΡ}. Ρ. ΧἸΙ. 

40. πλειόνων) δουιρίθπγαμη πλείονα 
Ροβὲ πλείω οοπίουγο Ἰσσοῦ σπ μείονα 
--μείω 6. 3, 17. Πλειόνων ἐπιμελό- 

282, πΠοῆ θσρὸ. ὍΠΗ Ν, ϑιπη]1α 60Π- 
ἀαΠ1| βοείου, δα βομοὶ. ΑΡΟ]]. ΒΗ. ρ. 
225. ἴῃ 15 Ατὶβίοϊ. Η. Α. 5, 14 δχίν.: 
Τὰς φωνὰς τὰ ἐκτεμνόμενα μεθ ΒΑ. 
λουσιν ἐναντίως" εἰς τὸ θῆλυ γὰρ μετα- 
βάλλουσι τὰ ἐκτεμνόμενα, ἿΙ ᾿ρΡ86. 1η- 
{6 ]Πρὶ: τῶν βοῶν, 5648 Δηβίοίεϊος ζῷα 
σορὶίαθδΐ, 

[16] 
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΄“ ἜΝΙ Σ « Φ' ΄“ Ἁ Ἂς Ν ΒΥ 

μοι δοκῶ, ἔφη ὁ Φεραύλας, νῦν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν πλείω 
Ξ τ ἢ κ Ν᾿ ον ἢ" », Α΄ ς ΄ 

42 λυπεῖσθαι ἢ πρόσθεν διὰ τὸ ὀλίγα ἐχειν. καὶ ὁ Σάκας, 
» Ν Ν Ν 75 5, “ ΄“Φ΄΄ ν᾽ Ἂς ΤΕ - 

Αλλὰ ναὶ μὰ Δι, ἐφη, ὁταν σᾶ ἢ, πολλὰ ὁρῶν πολλα- 
΄ » - » 7, δ ἢ Ῥ;) ΡῚ , 5 

πλάσια ἐμοῦ εὐφραίνει. καὶ ὁ Φεραύλας εἰπεν, Οὔτοι, ὦ 
Ψ, ς 33, 9 59 ὩΎ Ἐ ΄ «ε 5» Ν Ἂς » Ἂ 

Σάκα, ἡδὺ ἐστι τὸ ἔχειν χρήματα ὡς ἀνιαρὸν τὸ ἀποβάλ- 
, “ 3. Ἃ » “ ᾽ὔ “- εἣ Ν 

λειν. γνώσει δ᾽ ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω: τῶν μὲν γὰρ πλου- 
"4 ᾽ 3 « “ “-“ ΄“. Ἁ 

τούντων οὐδεὶς ἀναγκάζεται ὑφ᾽ ἡδονῆς ἀγρυπνεῖν, τῶν δὲ 
5 ’ 5᾽΄ » ᾿ ’’ ’ὔ « ἈΝ 

ἀποβαλλοντων τι ὀψει οὐδένα δυνάμενον καθεύδειν ὑπο 
΄ Χ τὰν ες ΄ 5» - 7 

43 λύπης. Μὰ Δί, ἔφη ὁ Σάκας, οὐδέ γε τῶν λαμβανόντων 
Ψ Δ δ“ « Φ “ἃ “- ΄“- ΕΥ 

44τι νυσταζοντα οὐδένα ἂν ἴδοις ὑφ᾽ ἡδονῆς. ᾿Αληθῆ, ἔφη, 
Λ 3 ΄ Ἂς ΑΔΕ σ σ“ Ν ’ὔ « Ἁ 

λέγεις" εἰ γὰρ τοι τὸ ἔχειν οὕτως ὥσπερ τὸ λαμβάνειν ἡδὺ 
τὰ ν, ΑΝ 5 ς 7 ΄σ Ά 

ἦν, πολὺ ἂν διέφερον εὐδαιμονίᾳ οἱ πλούσιοι τῶν πενήτων. 
Ν » Ξ ᾽7ὔ -' 5 5᾽ ’ὔ Ν ἈΝ 37 

καὶ ἀναγκὴη δέ τοί ἐστιν, ἔφη, ὦ Σάκα, τὸν πολλὰ ἔχοντα 
ν Ν “- Ἂς, » Ν Ν ᾽ 7 Ν ᾿ 

πολλὰ καὶ δαπανᾶν καὶ εἰς θεοὺς καὶ εἰς φίλους καὶ εἰς 
΄΄ “ 3 κα 7, “ 5 ") -- 

ξένους" ὕστις οὖν ἰσχυρῶς χρήμασιν ἥδεται, εὖ ἴσθι τοῦ- 
45τον καὶ δαπανῶντα ἰσχυρῶς ἀνιᾶσθαι. Μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ 

7 Ε , » ΚΙ 7 » 

Σάκας" ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ τούτων εἰμὶ, ἀλλὰ καὶ εὐδαιμονίαν 
΄-“ Ν Ἀ 3, Ἂ, “ 

46 τοῦτο νομίζω τὸ πολλὰ ἔχοντα πολλὰ καὶ δαπανᾶν. Τί 
3 "ὔ Χ - ΡΝ ε 7 ᾽ 7, 

οὖν, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ὁ Φεραύλας, οὐχὶ σύγε αὐτίκα 
΄ » 7, 5 σῦν » 7 “ 

μάλα εὐδαίμων ἐγένου καὶ ἐμὲ εὐδαίμονα ἐποίησας ; λα- 
Ν Ἁ ΒΩ ΄-“ " ᾽ὔ ΄΄ι τ ,7] 

βων γάρ, ἐῴη, ταῦτα πάντα κέκτησο, καὶ χρῶ ὅπως βου- 
λει αὐτοῖς" ἐμὲ δὲ μηδὲν ἄλλο 1 ἢ ὥσπερ ξένον τρέφε, καὶ 
ἔτι εὐτελέστερον 7 ἢ ξένον" ἀρκέσει γάρ μοι ὅ τι ἂν καὶ σὺ 

47 ἔχῃς τούτων μετέχειν. Παίζεις, ἔφη ὁ Σάκας. καὶ ὁ Φε- 
Ἀ με 

ραύλας ὀμόσας εἶπεν ἢ μὴν σπουδῇ λέγειν. καὶ ἄλλα γέ 
᾿ 

σοι, ὦ Σάκα, προσδιαπράξομαι παρὰ Κύρου, μήτε θύρας 
οὖ ͵ “ἡ ᾿ ΄ » εἶ Ν Ἁ 

τας ύυρου θεραπεύειν μὴῆτε στρατεύεσθαι: ἀλλὰ σὺ μεν 
“ » ες ἮΝ Ν “- 4 ες ν ΄- 

πλουτῶν οἴκοι μένε: ἐγὼ δὲ ταῦτα ποιήσω καὶ ὑπὲρ σοῦ 

42. σακᾶς εἶπεν 1). ϑῖο᾽. τὸν δί δοθῆ. [τὶ σωᾶ. εὐφραίνει Β. εὐ- 
φραίνῃ Α.1).ὰ. οὕτως αηίο ἡδὺ Π).. 5ΓοὈ. ροϑὲ χρήματα (ἃ. 58.ν. τ. Μ. ὡς] 
ὥσπερ 1). ὅδιίο). ἀποβαλεῖν 1). 500. γνώσει ΒἘ. ΡΥ. Ἔα Α.Β.. σουτ. 
1.6. ἐγὼ οτη. 1). τἀληθῆ ΟΡ. μὲν οπ. 1). ὄψη 10. ρν. 43. 
οὐδέ τι Α.α. οὐδ᾽ ἔτι Β. τι οπι. 10. ὅ10}0. 44. ἀληθὴ ἔφη λίγα ἀληθὴ δο- 
κεῖς λέγειν α. ὦ οπι. Ὁ. ἴσθι) Ῥοβὲ πος ογαβιύ δα ἃ ἢ. ὥϑϑραϊιατη 
οαρὶαΐ ὅτι. 45- εὐδαιμονίαν ---δαπανᾶν πορ]ρθηΐιι8. Κ[ΟὈ. ΕἸ. 103, τό. 
46. εὐδαιμονῶν Δ.. καὶ ἐμὲ] κἀμὲ ὅ΄ἴ0}. χρῶ] χρῶ τε Α.α. ὥσπερ 
1). 5:00. βούλη 10. ἄλλο ἢ] ἄλλο 0. ἔχεις }0. τούτου ὥ'10}). 
47. σπουδῇ] πουδὴ α. μένε] μενεῖς 1). 

42. σῶα) σᾶ ϑ5ογθοπηάιιπη 6856 τί ἀποβαλλόντων) Μαγδίι5 τηδ]θθαΐ ἀ- 
σῷ ΡΓΙῸ σῶοι, ΑἸχὶ ρῥγεοῖ. δά πὰρ. ποβαλόντων :; αἵ ΘηἸΤη ᾿ΐα ΘΟἰΆΤη 8. 42. 
ῬεΊΚ: λαβόντων οροτίεθαϊ. 56ΗΝ. 
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καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ" καὶ ἐάν τι ἀγαθὸν προσλαμβάνω διὰ τὴν 
Κύρου θεραπείαν ἢ καὶ ἀπὸ στρατείας τινὸς, οἴσω πρὸς 
σὲ, ἵνα ἔτι πλειόνων ἄρχῃς" μόνον, ἔφη. ἐμὲ ἀπόλυσον 
ταύτης τῆς ἐπιμελείας" ἢν γὰρ ἐγὼ σχολὴν ἄγω ἀπὸ τού- 
των, ἐμοί τέ σε οἶμαι πολλὰ καὶ Κύρῳ χρήσιμον ἔσεσθαι. 

48 τούτων οὕτω ῥηθέντων ταῦτα συνέθεντο καὶ ταῦτα ἐποίουν. 
καὶ ὃ “μὲν ἡγεῖτο εὐδαίμων γεγενῆσθαι, ὅτι πολλῶν ἦρχε 
χρημάτων" ὁ δ᾽ αὖ ἐνόμιζε μακαριώτατος εἶναι; ὅτι ἐπίτρο- 
πον ἕξοι, σχολὴν παρέχοντα πράττειν ὅ τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ ἡ. 

490 Ἢν δὲ τοῦ Φεραύλα ὁ τρόπος φιλέταιρός τε καὶ θερα- 
πεύειν οὐδὲν ἡδὺ αὐτῷ οὕτως ἐδόκει εἶναι οὐδ᾽ ὠφέλεμον ὡς 
ἀνθρώπους. καὶ γὰρ βέλτιστον πάντων τῶν ζῴων ἡγεῖτο 
ἄνθρωπον εἶναι καὶ εὐχαριστότατον, ὅτι ἑώρα τούς τε ἐπαι- 
νουμένους ὑπὸ τινος ἀντεπαινοῦντας τούτους προθύμως 
τοῖς τε χαριζομένοις πειρωμένους ἀντιχαρίζεσθαι, καὶ οὺς 
γνοῖεν εὐνοϊκῶς ἔχοντας, τούτοις ἀντευνοοῦντας, καὶ οὗς εἰ- 
δεῖεν φιλοῦντας αὐτοὺς, τούτους μισεῖν οὐ δυναμένους, καὶ 
γονέας δὲ πολὺ μᾶλλον ἀντιθεραπεύειν πάντων τῶν ζῴων 
ἐθέλοντας καὶ ζῶντας, καὶ τελευτήσαντας" τὰ δ᾽ ἄλλα παν- 
τα ζῷα καὶ ἀχαριστότερα καὶ ἀγνωμονέστερα ἀνθρώπων 

50 ἐγίγνωσκεν εἶναι. οὕτω δὴ ὅ τε Φεραύλας ὑπερήδετο ὃ ὅτι [20] 
ἐξέσοιτο αὐτῷ ἀπαλλαγέυτι τῆς τῶν ἄλλων κτημάτων ἐπι- 

μελείας ἀμφὶ τοὺς φίλους ἔχειν, ὅ τε Σάκας ὅτι ἔμελλε 

πολλὰ ἔχων πολλοῖς χρήσεσθαι. ἐφίλει δὲ ὁ μὲν Σάκας 
τὸν Φεραύλαν, ὅτι προσέφερέ τι ἀεί: ὁ δὲ τὸν Σάκαν, ὅτι 

ἐμοῦ] ἐμαυτοῦ ἢ. ἄν ἢ. ἔτι] ἐπὶ Ὦ. οἶμαι] [ΔῸΤ] οἴομαι. 45. εὐ- 
δαίμων" εὐδαιμονῶν Α. εὐδαιμονίαν (α. ἕξοι] ει 5.ν. τ. α. παρέξοντα [0. 
ἡ 1). εἴη Α.Ὁ. 40. τε οἴη. Η. θεραπεύειν] τὸ θεραπεύειν ὯΣ «τεῦ: 19. 
ἐπαινουμένους] ἐπαινομένους Δ. ἐπαίνους [ουΐαββθ (α. ρσ.. 411 Δοοθη [ΠῚ ΒΌΡΘΙ ἐ 
ΘΓΑΒῚΣ Θὲ οὐ ΘΧ ΟΥ. ἔβοιῦ δι ἀἸἀϊίαιια μένους. καὶ ζῶντας οἴη. Α.ἃ. καὶ ἀχ. 
καὶ ἀγν.] ἀγν. καὶ ἀχ. Ὦ. 50. φίλους] ἄλλους φίλους Ὁ. ἤμελλεν Ὁ. 

47. ἐμοῦ) [Ἰ5ιζαὐϊα8 ἐμαυτοῦ απ) οἱ σοὶ γονεῖς ὑπὲρ σοῦ. 
ἐμοῦ ῬΓῸ τοῆρχῖνο ροβιζαμη, ἀθ 0 οἶμαι] Ν'. δὰ 5. 30. 
ἈΡΘῊ8 ἈΑπίϊαῖς. Βεκ. Αη. ρ. 92. τύ, χὰ ταῦτα---ταῦτα] ὅϊς ΑΠδ8Ὁ. 5.7,11. 
Ροηϊΐ ΘΧΘΙΏΡΙ πὰ ΛΠΑΧΆΠΟΤΊΑΙΒ8 : Ὑπὲρ ΝΊΒῚ δι] [Παπὶ, αὐ Η. αν. 2, 3, 49. 
σεαυτοῦ πρᾶτθ' ὃ ὃ τι ἄν σοι δοκῇ, ἐ ἐγὼ δ᾽ ὅ τι ἂν αὐτῷ ἡδὺ 7] Νιΐοβατηα εἴη. 
ὑπὲρ ἐμοῦ. ]οϊδδίτη ἐμοῦ Ργοὸ ἐμαυ- πίῃς εχ οοάϊοθ ἃ πιὸ δουγθοξιπι, ποὸ- 
τὸν ΠΟΛΒΉΝΠΙ 1, 6, 16: 5. 4.38; 60.1,. ἰΔν] δὰ 7, δ, 40. 
41. οἴ σοὶ ΡγῸ σαυτῷ 1, 6, 2ο. ϑεὰ 40. βέλτιστον πάντων τῶν ζῴων] 
(ἔσοη. 7, 11 ΟΠΊΠΕΒ: Βουλευόμενος Οὐοηΐ. ῬΠοπιϊδι. Οὐ. 22, Ρ. 273 Β. 
ἔγωγε (βο11}. ἐγώ τε) ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ ΖΕΌΝ. 

ἢ 
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Ψ 7 ΕΒ ᾿ Κ 

παραλαμβάνειν πάντα ἤθελε καὶ ἀεὶ πλειόνων ἐπιμελομε- 
ΦΕΟΤᾺ “ » “ » 7 - Ὁ ε 

νος οὐδὲν μᾶλλον αὐτῷ ἀσχολίαν παρεῖχε. καὶ οὗτοι μεν 
Ψ “ 

δὴ οὕτω διῆγον. 

Κεφ. Δ. 

Θύσας δὲ ὁ Κῦρος καὶ νικητήρια ἑστιῶν ἐκάλεσε τῶν 
φίλων οἱ μάλιστ᾽ αὐτὸν αὔξειν τε βουλόμενοι φανεροὶ 
ἦσαν καὶ τιμῶντες εὐνοικώτατα. συνεκάλεσε δὲ αὐτοῖς 
καὶ ᾿Αρτάβαζον τὸν Μῆδον καὶ Τιγράνην τὸν ᾿Αρμένιον 

2 καὶ τὸν Ὑρκάνιον ἵππαρχον καὶ Γωβρύαν. Γαδάτας δὲ 

τῶν σκηπτούχων ἦρχεν αὐτῷ, καὶ ἢ ἐκεῖνος διεκόσμησεν ἡ ἡ 
πᾶσα ἔνδον δίαιτα καθειστήκει: καὶ ὁπότε μὲν συνδειπνοῖέν 
τινες, οὐδ᾽ ἐκάθιζε Γαδάτας, ἀλλ᾽ ἐπεμέλετο᾽ ὁπότε δὲ αὐ- 
τοὶ εἶεν, καὶ συνεδείπνει" ἥδετο γὰρ αὐτῷ συνών" ἀντὶ δὲ 
τούτων πολλοῖς καὶ μεγάλοις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ Κύρου, διὰ 

3 δὲ Κῦρον καὶ ὑπ᾽ ἄλλων. ὡς δ᾽ ἦλθον οἱ κληθέντες ἐπὶ 
τὸ δεΐπνον, οὐχ ὅπου ἔτυχεν ἕκαστον ἐκάθιζεν, ἀλλ᾽ ὃν [2 
μὲν μάλιστα ἐτίμα, παρὰ τὴν ἀριστερὰν χεῖρα, ὡς εὐεπι- 
βουλευτοτέρας ταύτης οὔσης ἢ τῆς δεξιᾶς, τὸν δὲ δεύτερον 
παρὰ τὴν δεξιὰν, τὸν δὲ τρίτον πάλιν παρὰ τὴν ἀριστε- 
ρᾶν, τὸν δὲ τέταρτον παρὰ τὴν δεξιάν: καὶ ἢν πλείονες 

αὐτοὶ Α.Ὁα. καὶ ἀεὶ] καὶ ἦν, :). ἐπιμελούμενος Α(Ὁ, μὲν δὴ] 
μὲν 10. . θύσας δὲ ὁ κῦρος καὶ νικητήρια (Ὁ. θύσας δὲ καὶ ὁ κῦρος νικητήρια 
ἈΞ τσ: τονντς ἐστινῶν Ἀ. μῆδον] καὶ τιγράνην τὸν μῆδον 86. Α. 
Ριιηοῦ5 ποία (. ὑρκανίων 1). ὕπαρχον 2. ἡ] ἣ ἢ. ὅπη α. 
ΠΙΡ Ὑ, αὐτῷ] ν 5. ὦ τ. 1). αὐτῶν Μ. ΤΑΡτῖ ἐπεμελεῖτο. αὐτοὶ] μὴ αὐ- 
τοὶ ΔΑ. α. καὶ οη. Μ. ξυνών Α.Ὁ. μεγάλοις] δώροις «ἀά. (.}). ἐτι- 
μᾶτο] ἐτετίμητο ().1). ἐτίμα τοῦτον ὁ κῦρος Μ. 2. ὅποι Α.Ε. εὖ οτὴ 
Βισινθυν αὐτῆς 10. πλείονες (ὐ. πλέονες ΔΑ.1).α. 

1. νικητήρια ἑστιῶν) ΡΙ]αί. ῬΠοο. «. 50. 1010 ΗΘ ΔΟ]1465 (ὐστηδοιιβ ἀρ Α- 
20: Νικήσαντος δὲ καὶ πολλῶν αἴτου- {Π6η. 4. Ρ- 145 Β. 
μένων ἑστιᾶσαι τὰ νικητήρια. ἩΤΠ ΉΊΟΗ. 
510 8111 ἑστιᾶν τὰ ἐπινίκια οἷ 5ΙΧη1]18. 

τὸν Ὑρκάνιον ἵππαρχον) Ὑρκανίων 
Δ Ιβκιιιθ. ΘΌΡΓα Ο. 3, 22, δβδί, Ὕρκα- 
νίων δὲ ὁ υἱὸς τοῦ ἱππάρχου. ΗΝ, 

2. αὐτοὶ] δοῖ. Ματγρὸ (Ὁ. μόνοι δί- 
χα ἑτέρων. 

ἐκάθιζεν] Μροαϊατη Ἰηΐθι ἀππιοὸθ. σ0η- 
νῖναβ Ἰοσυπη ἀριια Ῥουβαβ. ΠΟΠΟΥΔΙ1551- 
τητιπ| τηθυηογναΐ Ρ] τ αγο5. Θ. 5. 1,2. 
ΌΗΝ, (Οἰαπαιῃ γτορὶβ Ρθύβαγιμη 46- 

8. ἢν πλείονες ὦσιν] ΝΗ ΘΟΘΒβδυῖο α]- 
οΘηππΠ} {πιἰββοῦ εἰ πλείονες εἶεν, Βὶ αποά 
πῆς ορὶὺ γγιιβ ἰαπύπιπη βρθοίαγθίαγ : 
ΠῸΏΟ ΤΟρΡῸΒ. ᾿ΘΥΒΑΡΙΙΠῚ ἴῃ ἘΠ ΘΥΒΊΙΙΩ 
ἀἸουηίαν, τι οδύθηα!]ξ 5, 5. δχίγ. οἱ 1ο- 
ου8 Ρ]αΐαγομΙ. Οὐπῇ. 8, 1, 24. Μαϊὶθ 
ἀαΐθη Ρ]ΘΓΊ] 16 πλείονες, ατιδ ἰου πιὰ 
ἰοΠοπᾶδ Η- τι 2, 3, 2413, 4. ἢ, 105 Ὁ 
5, 12. Πλέονες ἢ μύριοι ὑῖὸῸ πλεῖν ἢ 
μύριοι το]ϊοῖῦ ΜΟΘΓΙΙΒ Ρ᾿. 294. 
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«ὦσιν, ὡσαύτως. σαφηνίζεσθαι δὲ ὡς ἕκαστον ἐτίμα διὰ 
τοῦτο ἐδόκει αὐτῷ ἀγαθὸν εἶναι, ὅτι ὅπου μὲν οἴονται οἱ 
ἄνθρωποι τὸν κρατιστεύοντα μήτε κηρυχθήσεσθαι μήτε 
ἄθλα λήψεσθαι, δῆλοί εἰσιν ἐνταῦθα οὐ φιλονείκως πρὸς 
ἀλλήλους ἔχοντες" ὅπου δὲ μάλιστα πλεονεκτῶν ὁ κρά- 

τιστος φαίνεται, ἐνταῦθα προθυμότατα φανεροί εἰσιν ἀγω- 
5 νιζόμενοι πάντες. καὶ ὃ Κῦρος δὲ οὕτως ἐσαφήνιζε μὲν [3] 
τοὺς κρατιστεύοντας παρ᾽ ἑαυτῷ, εὐθὺς ἀρξάμενος ἐξ ἕδρας 
καὶ παραστάσεως. οὐ μέντοι ἀθάνατον τὴν ταχθεῖσαν 
ἕδραν κατεστήσατο, ἀλλὰ νόμιμον ἐποιήσατο καὶ ἀγαθοῖς 
ἔργοις προβῆναι εἰς τὴν τιμιωτέραν ἕδραν, καὶ εἴ τις ῥᾳ- 
διουργοίη, ἀναχωρῆσαι εἰς τὴν ἀτιμοτέραν. τὸν δὲ πρω- 
τεύοντα ἐν ἕδρᾳ καὶ ἠσχύνετο μὴ οὐ πλεῖστα καὶ ἀγαθὰ ἐ ἐχον- 
τα παρ᾽ αὐτοῦ φαίνεσθαι. καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ Κύρου γενό- 
μενα οὕτως ἔτι καὶ νῦν διαμένοντα αἰσθανόμεθα. 

6 ᾿Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνουν, ἐδόκει τῷ Γωβρύᾳ τὸ μὲν πολλὰ [47 
ἕκαστα εἶναι οὐδέν τι θαυμαστὸν παρ᾽ ἀνδρὶ πολλῶν ἄρ- 
χοντι᾿ τὸ δὲ τὸν Κῦρον οὕτω μεγάλα πράττοντα, εἴ τι 
ἡδὺ δόξειε λαβεῖν, μηδὲν τούτων μόνον καταδαπανᾶν, ἀλλ᾽ 
ἔργον ἔχειν δεόμενον τούτου κοινωνεῖν τοὺς παρόντας" πολ- 
λάκις δὲ καὶ τῶν ἀπόντων φίλων ἔστιν οἷς ἑώρα πέμποντα 

γταῦτα αὐτὸν οἷς ἡσθεὶς τύχοι: ὥστε ἐπεὶ ἐδεδειπνήκεσαν 
καὶ τὰ πάντα πολλὰ ὄντα διεπεπόμφει ὁ ὃ Κῦρος ἀπὸ τῆς 
τραπέζης, εἶπεν ἄρα ὁ Γωβρύας, ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ, ὦ Κῦρε, 
πρόσθεν μὲν ἡγούμην τούτῳ σε πλεῖστον διαφέρειν ἀνθρώ- 
πων τῷ στρατηγικώτατον εἶναι: νῦν δὲ θεοὺς ὄμνυμι ἢ 
μὴν ἐμοὶ δοκεῖν πλέον σε διαφέρειν φιλανθρωπίᾳ ἢ στρα- 

4. Δααϊαιὶ διά. ὅτι ὅπου] ὅπου ἔτι Α.α. οἱ οι. Ὁ... προθυμότατα (.Ὦ. 
φρονιμώτατα Α.Ε. εἰσὶ πάντες ἀγ. (.10. 5. δὲ] μὲν δὴ Ο. δὴ Ὁ. παρ᾽] 
μὲν παρ᾽ Ὁ. κατεστήσαντο ἴ). ρΓ., υὖ νΙἀδίαγ. ἐποιήσαντο σ. τιμιω- 
τάτην Δα. τις] τι Α.α. ἀτιμωτ. 1. ῬΓ, α.. ΡΥ. ἐν πξῦρεα ἕδραις (.}). 
μὴ οὐ] μὴ Α.Ο. καὶ οχ. ὦ. αὐτοῦ] αὐτῷ ( ΘΟΥ  ΕῚὺ ν: ἐπὶ] ὑπὸ (.Ὁ. 
6. ̓ ἐπεὶ---γωβρύᾳ οἴῃ. Α. δὲ] δὴ Ο. οὕτως (..ἢ. πὰ. τὸν δεόμενον 
Ο. .Μ. ἁπάντων Ὦ. 7. τὰ πάντα πολλὰ δορῃδαηιιβ. πάντα τὰ πολλὰ Α. α. 
τὰ πάντα πάμπολλα Ὠ.Μ. διαπεπόμφει Α.α. πρόσθεν μὲν] πρόσθε μὲν 
Α. πρόσθεν Ὁ. πλείστων Ε. νῦν] τοὺς Α. α. ἦ μὴν] ὑμῖν ἢ μὴν 10. 
“δοκεῖ Α.(α. ΘοτΥ. 5. ν. 1.. 4] Πὶς τηρ᾿. μέγιστος τοῦ κύρου ἔπαινος. 

4. ὅπου οἴονται) Οὐπῇ. 2, 2, 17. (64. 6, 2: Αἰσχρόν ἐστι μὴ οὐκ ἄλλας 
ΖΕΌΝ. πληγὰς ἐμβάλλειν. 

τ᾿ δανύντο μὴ οὐ---φαίνεσθαι}) Α- 6. πέμποντα] (οπῇ. δα 8, 2, 4 
ἨΔ. 2, 8.} Ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην Ἴ. τὰ πάντα πολλὰ ὄντα] ὃ. 6 εβΐ 
εἶναι μὴ οὐ ὐηθφαί, Ἡλι Ἀεῖρ. [,ἃ- πολλὰ ἕκαστα. (ἫΝ, 

Βα 



404 ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΝ ΝΒ ΟΥ̓ΕῚ 

ὃ τηγίᾳ. Νὴ Δί, ἔφη ὁ Κῦρος" καὶ μὲν δὴ καὶ επιδείκνυμαι 
τὰ ἔργα πολὺ ἥδιον φιλανθρωπίας ἢ στρατηγίας. Πῶς 

ἐξ Ἵ, ε » σ“ Ὑ Ἂ ε - “- 

δὴ; ἐφη ὁ Γωβρύας. Ὅτι, ἔφη, τὰ μὲν κακῶς ποιοῦντα 
» ΄ὔ ἘΠ , χ ἈΝ Ξ » , ν᾿ αὶ τὼ 

ο ἀνθρώπους δεῖ ἐπιδείκνυσθαι, τὰ δὲ εὖ. ἐκ τούτου δὴ ἐπεὶ [5] 
ε ἿΝ "7 Ε ῳ Χ “ 6) 3 τ ᾽ ἊΣ 

ὑπέπινον, ἤρετο ὁ Ὑστάσπας τὸν Κύρον, ᾽Αρ ἂν, ἐφη; ὦ 
σι 3 ᾽, ἃ Ἷ “ 

Κῦρε, ἀχθεσθείης μοι, εἴ σε ἐροίμην ὃ βούλομαί σου πυθέ- 
3 ἈΝ Ν. Νν Ἂ Χ Ψ] 5 7 , 

σθαι; Αλλαὰ ναὶ μὰ τοὺς θεοὺς, ἔφη, τοὐναντίον τούτου 
» Ψ 27 5 “- 7 ,ὔ 

ἀχθοίμην ἂν σοι, εἰ αἰσθοίμην σιωπῶντα ἃ βούλοιο ἐρέ- 
ψ ᾽ » ,ὕ᾿ , ὑ ἤ) » 

σθαι. Λέγε δὴ μοι, ἐφη. ἤδη πώποτε καλέσαντος σου οὐκ 
53: ΄, ᾽ ε - 5. Ἢ ΄ “ 

ἦλθον ; Εὐφήμει, ἔφη ὁ Κῦρος. ᾿Αλλ᾽ ὑπακούων σχολῇ 
« , 5 ν ΄- Ἁ ,' Υ ἣν 

ὑπήκουσα ; Οὐδε τοῦτο. Προσταχθεν δέ τι ἤδη σοι οὐκ 
37 » σ΄ 3, 

ἔπραξα: Οὐκ αἰτιῶμαι, ἔφη. Ὃ δὲ πράττοιμι, ἔστιν ὃ τι 
πώποτε οὐ προθύμως ἢ ᾿ οὐχ ἡδομένως πράττοντά με κατέ- 

ἰογνῶς Τοῦτο δὴ πάντων ἥκιστα, ἐφη ὁ Κῦρος. Τίνος 
μὴν ἕνεκα, ἔφη, πρὸς τῶν θεῶν, ) Κῦρε, Χρυσάνταν 

ἔγραψας ὥστε εἰς τὴν τιμιωτέραν ἐμοῦ χώραν ἱδρυθῆναι ; 
Ἦ λέγω; ἔφη ὁ Κῦρος. Πάντως, ἔφη ὁ Ὑστάσπας. 

τι Κ Ν Ν 3 » » θέ » ’ λ θη: Ἣ θη 

αἱ σὺ αὖ οὐκ ἀχθέσει μοι ἀκούων ταληθὴ ; Ησθησομαι 
Ν 53 ] Δ 3 ᾿" ἘΣ » 5» ἴω ’ 7 

μεν οὖν, ἐφη, ἣν εἰδῶ ὅτι οὐκ ἀδικοῦμαι. Χρυσαντας τοι- [6 
» ε - » “ τ ὧν Ν 

νυν, ἐφη, οὑτοσὶ πρῶτον μὲν οὐ κλῆσιν ἀνέμενεν, ἀλλὰ 
“ ω “- « ΄, “ Ν ᾽ 

πρὶν καλεῖσθαι παρὴν τῶν ἡμετέρων ἕνεκα᾽ ἔπειτα δὲ οὐ 
Ν “ ᾿ Ν ᾽ Μ 

τὸ κελευόμενον. μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅ τι αὐτὸς γνοίη ἀμεινον 
«ε ͵ “- 

εἶναι πεπραγμένον ἡμῖν τοῦτο ἔπραττεν. ὁπότε δ᾽ εἰπεῖν 
τι δέοι εἰς τοὺς συμμάχους, ἃ μὲν ἐμὲ ᾧετο πρέπειν λέ- 
γειν ἐμοὶ συνεβούλευεν: ἃ δὲ ἐμὲ αἴσθοιτο βουλόμενον μὲν 

9 ’, οὶ , 5 ἃ ᾽ὔ :] , 

εἰδέναι τοὺς συμμάχους, αὐτὸν δέ με αἰσχυνόμενον περὶ 
» Ἐξ ΄ Ζ- - , ε ε - 7, 
ἐμαυτοῦ λέγειν, ταῦτα οὗτος λέγων ὡς εαυτοῦ γνωμηὴν 

δὴ] Μ. δὲ Α.}. ΟΠ. ὁ κε 8. καὶ ἐπιδείκνυμαι] ἐπιδείκνυμαί γε 1). πὶ 
5. ν. Τὶ πῶς ---. 9. δὴ] δῆτα σιορμαηῖαπα. ἐπήρετο 1). ἄρ ̓ ἂν] ἁ δὰ, Ὁ. 
ἔρεσθαι [). χολῦ τ᾽ ἔφη σχολῇ 1). δέ τι ἤδη] δέ μοι ἤδη τι 10. ὃ] ἃ Ὦ. 
προθύμως οὐδὲ ἡδέως Β. το. ἔφη ἕνεκα 1)., 566 βα8.ν. χρυσάνταν 
ἔγραψας] χρυσάντας σε ἔρεψεν Δ.(α. ΘΟΥΤ. τηρ. Τ. ἐμοῦ χώραν] ἕδραν ἐ ἐμοῦ 10. 
ἱδρυνθῆναι 1). ἀχθέσει] ἀχθήση Ἐ. ἀχθεσθήσει 1). ἀχθεσθήσῃ Δ.α. 
11. ση. τὸν ἔπαινον χρυσ. 1). τηρ. δέον 1}. 
δέ με Κι. δέ με] δὲ Ὦ.᾿ 

8, ἐπιδείκνυμαι)] Δ εΥΡαμη Δα θοῦ, 
αυοά οβίθηςα θη. ΟΠ} (ΘΙ Θοί [06 

σΟμ) αποίδιη βΒιρη!ηοαΐ : 4}1ὰ5 ἀποδεί- 
κνυσθαι ἔργα Βο0]οΙηη6 65. 5ΟΗΝ, 

9. ὑπέπινον) ΑἸ1ὰ νΘΙΓΌῚ ΘΧΘΊΡ]α, αἱ 
ΔΡαα [,αὉ. ΒΕ ΌΌΙΡοΓο, 46 Ἰαρρῖιβ ὑ1- 
Ὀοητθιι5, διιηΐ ἃρ. Χθη, οἵ 8]105 ἴῃ 
'ΓΠοβ. ϑύθρῃ. οἰζαῖοβ. 

ἔργα φίλου ἃ. τηρ. δὲ ἐμὲ] 

το. ἔγραψας) ἔρεψας ἴῃ ἔτρεψας 
τηιία Ῥ. οἱ σιθρῃδηΐαπα. Ἔγραψας 
βιρηϊῇοαί ΟΥ̓ΠἸΠ6ΠῚ ΒΟΓΙΡίττη. 

ἀχθέσει) ῬΊοΥΒΟΠΙ δα Μορυΐη Ρ. 21 
Ὧο ἑογπᾶ ἀχθεσθήσομαι γι ]Ἰοῖα πα ατο- 
ἀαμτηοο οοη ταί [ὰ. 

11. ταῦτα οὗτος λέγων] Μ᾽ εἱαί Ἴ» 8. 

βο θεῖ. σιν, 



» ΄“΄ ΄ Ψ,. 

12 ἐμοῦ ἀγάλλεται καὶ ἥδεται. 

οἷ 

4 καὶ ἔχοις ἂν, ἐφη ὁ ὁ Κῦρος, εἰπεῖν διότι ; 

» ΄“- 

σιν ἐεμποιει. 
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᾽ ,ὔ “ .»» ΄ , ,ὔ λυ ἈΝ ᾿ ΄σ 

ἀπεφαίνετο" ὥστ᾽ ἐν γε τούτοις τί κωλύει αὐτὸν καὶ ἐμοῦ 
ἐμοὶ “κρείττονα εἶναι ; : καὶ ἑαυτῷ μὲν ἀεί φησι πάντα τὰ 
παρόντα ἀρκεῖν, ἐμοὶ δὲ ἀεὶ φανερός ἐστι σκοπῶν τί ἂν 
προσγενόμενον ὀνήσειεν, ἐπί τε τοῖς ἐμοῖς καλοῖς μᾶλλον 

Ν ΄- «ε Ζ 53 

πρὸς ταῦτα ὁ Ὕστασπας εἶπε, 
Ν κι «“ 5 κι ΄“ Υ ΄“ 7ώ » 

Νὴ τὴν ραν, ὦ Κῦρε, ἥδομαί γε ταῦτα σε ἐρωτησας. 
7] τὰ ΒΩ « ΤΩΣ « 5 Ἁ ’ ΄σ 

Τί μάλιστα; ἐφὴ ὁ Κῦρος. ᾿Οτι καγὼ πειράσομαι ταῦτα 
΄“- ἃ τ ΄- “ ἋΟὄ 7 “ Ψ 

ποιεῖν" ἕν μόνον, ἔφη, ἀγνοῶ, πῶς ἂν εἴην δῆλος χαίρων 
» “ ΄- σι 7 “ ΄σ- Ἂ ΄“- ΩΣ 

ἐπὶ τοῖς σοῖς ἀγαθοῖς" πότερον κροτεῖν δεῖ τὼ χεῖρε ἢ γε- 
“ Ἃ “- 3 7 5 - ΄ 

λᾶν ἢ τί ποιεῖν. καὶ ὁ ᾿Αρτάβαζος εἶπεν, ᾿Ορχεῖσθαι δεῖ 
Ν Ἑ Ψ, Ἁ Ν Ψ ᾽ , 

τὸ Περσικὸν. ἐπὶ τούτοις μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 
“. ᾿Ξ ε “- Ν Υ͂ 

Προϊόντος δὲ τοῦ συμποσίου ὁ Κῦρος τὸν Γωβρύαν [7] 
ἐπήρετο, Εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Γωβρύα, νῦν ἂν δοκεῖς ἥδιον 
τῶνδέ τῳ τὴν θυγατέρα δοῦναι ἢ ὅτε τὸ πρῶτον ἡμῖν 
συνεγένου: : Οὐκοῦν, ἔφη ὁ ὁ Γωβρύας, κἀγὼ τἀληθῆ λέγω: ὃ 
Νὴ Δί, ἔφη ὁ Κῦρος, ὡς ψεύδους γε οὐδεμία ἐρώτησις 
δεῖται. Εὖ τοίνυν, ἔφη, ἴσθι ὅτι νῦν ἂν πολὺ ἥδιον. Ἦ 

Ἔγωγε. Λέγε 
δή. Ὅτι τότε μὲν ἑώρων τοὺς πόνους καὶ τοὺς κινδύνους 
εὐθύμως αὐτοὺς φέροντας, νῦν δὲ ὁρῶ αὐτοὺς τἀγαθὰ σω- 
φρόνως φέροντας. δοκεῖ δέ μοι, ὦ Κῦρε, χαλεπώτερον 
εἶναι εὑρεῖν ἄνδρα τἀγαθὰ καλώς φέροντα ἢ ἢ τὰ κακά: τὰ 
μὲν γὰρ ὕβριν τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ σωφροσύνην τοῖς πᾶ- 

καὶ ὁ ἵζῦρος εἶπεν, "Ἤκουσας, ὦ Ὕστάσπα, 

ἑαυτὸν Α.Ὁ. τοῖς Α. τοῖς ἐμοῖς ).. 5. ν. τ. 
12. ἥραν] ἔφη δα. ΠΏ. ἡμέραν Β., εἴ τηρ΄. ὅρκος 

νὴ τὴν ἡμέραν. δεῖ] ἔφη δεῖ Ὁ). 12. ὁ] καὶ ὁ }).Μ. δοκοίης Α.α. 
τῶνδέ τῳ] τῷ δὲ οἴᾶϑ0 ν Ἡ τῷδε οἴϊατη Α.ἃ. ρΥ ἦ καὶ οτη. Α.(. τηρ΄ τ. 
ἂν οἵη. Α.α. ὁ] γωβρύας ροϑβί ὁ ἀεἸεί Ὁ. 14. νῦν--- φέροντας οτη. 1). 

' “ Ὺ' 

τούτοις] τοῖς τοιούτοις Ὁ. 
μᾶλλον] πολὺ μᾶλλον 1). 

δὲ 8: ν. Τ' α. καλῶς σωφρόνως Ὁ. 
ὡραῖον ἅπαν Ὠϊς τηρ. α. 

τοῖς ἐμοῖς καλοῖς] ϑυβροοίπιη Ργο- 
ὨΟΙΊΘΏ, απο 68ὑ αυϊ 61 8. 12 οἱ 8110], 
566 ΠΟῊῚ εϑί 8, 2, 2, οἶβὶ ἴθ] συνή- 
δεσθαι, Ἰὶς ἥδεται. 

12. τὸ Περσικόν) ὅ6. ὄρχημα, ΘἰϊΔγη 
ὄκλασμα ἀαἰϊοίτιμη, ἀποΐογα ΡΟ] τιοα 4, 
ΙΟΟ, οἱ Χϑῃορῇ. Απαἢ. 6,1, 5». 5ΟΗΝ. 
ὕι ν. ἀ«ηποῦ. 1) 115 86. ̓ Αἰΐβη. 1ο, Β. 
434 ΒΕ : Ἔν μόνῃ τῶν ἑορτῶν τῶν ἀγο- 
μένων ὑπὸ Περσῶν τῷ Μίθρῃ βασιλεὺς 
μεθύσκεται καὶ τὸ Περσικὸν, ὀρχεῖται" 
τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. 

φέροντα ρΡοϑβύ κακὰ ίοὈ. ΕἸ. 22, 45. 

ἀλλὰ πάντες ἀπέχονται κατὰ τὴν ἡμέ- 
ραν ταύτην τῆς ὀρχήσεως. Πέρσαι γὰρ, 
ὥσπερ ἱππεύειν, οὕτω καὶ ὀρχεῖσθαι 
μανθάνουσι" καὶ νομίζουσι τὴν ἐκ τῆς 
ἐργασίας ταύτης κίνησιν ἐμμελῆ τινα 
λαμβάνειν γυμνασίαν τῆς τοῦ σώματος 
ῥώμης. 

12. τὸ πρῶτον "5 
κἀγὼ] Βδϑριοἱΐ 8. 

ὡς φ έθοα ἐμέεμς Θι αιυιεουὶϊς οχ 
ΔΙΐουο, ν ΓΤ ααοοΥΤῦ, ΠΟῚ ἰαϊϑιτῃ νοὶ 
τποπαβοίππι. ΞΌΗΝ. 

Ὶ } δ᾽ 

[8] 
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3, Ν 5  Ἃ 

Γωβρύου τὸ ῥῆμα; Ναὶ μὰ Ἄδ, ἐφη᾽ καὶ ἐὰν πολλὰ 
ἐν ΄-“ 

τοιαῦτά γε λέγῃ, πολὺ μᾶλλόν με τῆς θυγατρὸς μνηστῆρα 
ΣΎ ΡΩΝ » 7 Ν ᾽ ᾽ὔ 53 Ἂ » 

τό ληψεται ἢ ἐὰν ἐκπώματα πολλὰ ἐπιδεικνύῃ. ᾿Η μην, ἔφη 
« 7 ἢ » ᾽ ΄-“ ᾿ 

οΤωβρύας, πολλὰ γέ μοί ἐστι τοιαῦτα συγγεγραμμένα, 
-ς » 7, 5 7 “ὉἝῬ ΄- 

ὧν ἐγώ σοι οὐ φθονήσω, ἣν τὴν θυγατέρα μου γυναῖκα 
4 δ 3... 3 “ 5, » Χ ᾽ 

λαμβάνῃς" τὰ δ᾽ ἐκπώματα, ἔφη, ἐπειδὴ οὐκ ἀνέχεσθαί μοι 
,ὔ 5 ΤῸ » ’ 7, ω » Ν “ 

φαίνει, οὐκ οἰδ᾽ εἰ Χρυσάντᾳ τούτῳ δῶ, ἐπεὶ καὶ τὴν ἕδραν 
« ῇ Ἂν τ Ἕ “ ΑΚ. ΄ 

ισσου ὑφήρπασε. Καὶ μὲν δὴ. ἔφη ὁ Κῦρος, ὦ Ὕστασπα, 
ς« ΕῚ Ν ΄ ", “ὉΟ 9 ν ΄ - 

καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ παρόντες, ἣν ἐμοὶ λέγητε, ὅταν τις ὑμῶν 
“- 5» ΄ « “σ΄ » Ὗ Ν 

γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ, γνώσεσθε ὁποῖος τις κἀγὼ συνεργὸς 
ἘΝ “] ᾷ, « ΠΝ 3 Δ Ἂ » -“ 

τ ὑμῖν ἐσομαι. καὶ ὁ Γωβρύας εἶπεν, Ἣν δὲέ τις ἐκδοῦναι τ' 

βούληται θυγατέρα, πρὸς τίνα δεῖ λέγειν ; Πρὸς ἐ ἐμὲ, ἔφη 
ὁ Κῦρος, καὶ τοῦτο πάνυ γὰρ, ἔφη. δεινός εἰμι ταύτην τὴν 

10 τέχνην. Ποίαν: ἐφὴ ὁ Χρυσάντας. Τὸ γνῶναι ὁποῖος 
ἂν γάμος ἑκάστῳ συναρμόσειε. καὶ ὁ Χρυσάντας ἔφη, 
Λέγε δὴ πρὸς τῶν θεῶν ποίαν τινά μοι γυναῖκα οἴει συν- 

“οαρμόσειν κάλλιστα. Πρῶτον μὲν, ἔφη, μικράν: μικρὸς 
᾿. 9... 3 Ε ΄ ΄σ 5") ν 

γὰρ καὶ αὐτὸς εἶ" εἰ δὲ μεγάλην γαμεῖς, ἣν ποτε βούλῃ 
...ἃ 5» Ἀ ἴω 7 ΄ ,, “ Ν 

αὐτὴν ὀρθὴν φιλῆσαι, προσάλλεσθαί σε δεήσει ὥσπερ τὰ 
΄ “ 3, » “ “- Ἂς Ν 

κυνάρια. Τοῦτο μὲν δὴ, ἔφη, ὀρθῶς προνοεῖς" καὶ γὰρ οὐδ᾽ 

ἐν. τ. 6. πολλά μοι Ὦ. 6. γ᾽ 15. πολλά γε τοιαῦτα λέγει Ὁ). 
δῶ] δῶς (ὦ. οοΥτ. ἐπεὶ] δὲ Δα αἸξ μαποί!β ἐμοί ἐστι (. λάβης Μ. φαίνῃ Ὁ. 

ποΐαδηβ (ἃ. 17. οἱ ἄλλοι] ἄλλοι ὮὨ. 
ΓᾺΒ5.) γαμίσειν, 566 « 1ὴ ἡ τηπίαϊο, [). 
Ροβῦ τις Ὁ. 10. συναρμόσαι ἰ). 
οῃ. Α.Ὁ. τηρ-. Γ΄. 
ἐάν ἢ. βθούλει Α.6. 
τόδε τηρ. (ἃ. τούτου 1). 

15. τὸ ῥῆμα] 1. 6. τὸν λόγον, υἱ 
Ιπορ 2, ΡΟ: Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ 
ῥῆμα" 20, 20, τ|0] λόγος, 26, ῥῆμα. ὥϊο 

ἀριια Τα[ηο5 σογδιην 6 ἸηῦορτΟ 8ὲ0 06 
βουιηοηθ. ἨΓῸΟΗ. 

ἐκπώματα] ν: 5» 2. 7. 

τό. συγγεγραμμένα) Υ. 8. 25. 
20. μικρὸς] ν. ΖΦ. δ. 
γαμεῖς) γαμήσειας, 40 ἴῃ ΠΠΌΓΟΒ 

φησι ΠΟῚ ΟΠΊΠ6Β5 ᾿ηΐα}10 ΠΠΓΑΥΙΟΤ Τα 
Πρ Υ 018, οοηδβίαϊ θΑΥθαγιτη 6588 ἀρια 
Ατοοβ. δ΄. δήεορῃ. 68. 

ὡς τὰ κυνάρια] ὥσπερ Ροίϊπ8 αἸΘΟΓΘ 
ἴῃ 04}}0π8 ΧΟΠορΠοηΐοη οβίθπαπηΐ 
ΘΧΘΏρΡΪα δα Απαῦ. 7, 2, 32 (ο]]αΐα. 
Ουρι δαα. 1, 4, 11, 21. ἘΟΓΙΏΒΠῚ 
κυνάριον οἴδὶ ΠΟῸῚ πηρτοραῦ ῬΉγνἢ]- 
ΟΠιι5. 6]. γ0. 40, 14: Κυνάριον καὶ 

ἔσομαι) γενήσομαι 1). 
τινὰ οἴη γ. μοισ. 1). σου. Ἰῃ η. 

20. μὲν] μὲν γὰρ 10. 
προσάλεσθαι 1). ΡΥ. 

γαμεῖν ἐπιχειρήσῃ] ἐπιθυμεῖ (νε] ἢ ἴῃ 
18. θυγατέρα 

οἴει 
ἴω»... Α.α. 

ἀστεῖον ὅλον 
εἰ] ἢ ἢν α. 

ὥσπερ] ὡς . 

κυνίδιον δόκιμα, Ἰάθτη ἰατηθη ἴῃ [0]. μ. 
ΤΟΣ Κυνίδιον, λέγε. Θεόπομπος δὲ ὁ 
κωμικὸς ἅπαξ που κυνάριον εἶπε. Οιὶ 
Δαν Απααίῦ. Ρ. 104, 30: Κυνάριον, 
οὐ μόνον κυνίδιον, ᾿Αλκαῖος κωμικός. 
Κυνίδια (Πσοη. 15, 8, αὖ ΑὙἸΒΙΟΡΠΔΠ65 
οἵ Ρ]αίο Ευθτηγα. Ρ. 298 Α,Ἐ), οἴβὶ 1Ὁ. 
Π.Ὲ} ὈῚ5 οβϑῦ κυνάριον. ΝΙΒΙ]ΟΙΗΪΠτΙΒ 
ΠΘΠΊΟ ἃἢιγτηθῦ ΠγῸ5. ΠΟ ἔδ!]οσα ἀραα 
Χορ. οὖ Ρ]αίοπθπη, ααθτη πΐΓΔΠ 6 
[ογτηᾶ οογΐίθ σοη]πποία νἹ ἀθαῦι ἀρὰ 
Ἄποη. ἴῃ Νοίϊοος οἱ Ἐωίγαῖί5, νΟ]. 14, 
Ρ. 105, ὃ: Μείωσις δὲ ὅταν σμικρύνων 
τι λέγης, ὡς ᾿Αριστοφάνης, οἷον τριη- 
ρίτη (τριήριον σοῃ]θοὶ δα ὥφορῃ. ΤῊ68. 
1η ν.), βοιδάριον, κυναρίδιον, ὐϊ Ἰορθη- 
ἋππῈ κυνάριον ν6] κυνίδιον, ποαᾳαθ Ατὶ- 
ΒΟΡΠαπρε συ θη αἸχογαῦ κυνάριον, τι 
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21 ὁπωστιοῦν ἁλτικὸς εἰμι. "ἕπειτα ὃ᾽, ἔφη, σιμὴ ἂν σοι 

ἰσχυρῶς συμφέροι. Πρὸς τί δὴ αὖ τοῦτο: Ὅτι, ἔφη, σὺ 

γρυπὸς εἰ" πρὸς οὖν τὴν σιμότητα σάφ᾽ ἴσθι ὅτι ἡ γρυ- 

πότης ἄριστ᾽ ἂν προσαρμύσειε. Λέγεις σὺ, ἐφη, ὡς καὶ τῷ 

εὖ δεδειπνηκότι ὥσπερ καὶ ἐγὼ νῦν ἄδειπνος ὁ ἂν συναρμότ- 

τοι. Ναὶ μὰ Δί ; ἐφη ὁ Κῦρος" τῶν μὲν γὰρ μεστῶν 

22 γρυπὴ ἡ γαστὴρ γίγνεται, τῶν δὲ ἀδείπνων σιμή. καὶ ὁ 

Χρυσάντας ἔφη, ψυχρῷ δ᾽ ἂν βασιλεῖ πρὸς τῶν θεῶν 

ἔχοις ἂν εἰπεῖν ποία τις συνοίσει; ἐνταῦθα μὲν δὴ ὅ τε 

23 Κῦρος ἐξεγέλασε καὶ οἱ ἄλλοι ὁμοίως. γελώντων δὲ ὁ ἅμα 

εἶπεν ὁ Ὑστάσπας, Πολύ γ᾽, ἐφη: μάλιστα τούτου σε, ὦ 

Κῦρε, ζγλῶ ἐν τῇ βασιλείᾳ. Τίνος: ; ἔφη ὁ Κῦρος. Ὅτι 

δύνασαι καὶ ψυχρὸς ὧν γέλωτα παρέχειν. καὶ ὁ Κῦρος εἷ- 
πεν, "Ἐπειτ᾽ οὐκ ἂν πρίαιό γε παμπόλλου ὥστε σοὶ ταῦτ᾽ 
εἰρῆσθαι, καὶ ἀπαγγελθῆναι παρ ἡ εὐδοκιμεῖν βούλει ὅτι 
ἀστεῖος εἶ; καὶ ταῦτα μὲν δὴ οὕτω διεσκώπτετο. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Τιγράνῃ μὲν ἐξήνεγκε γυναικεῖον κόσ- 
μον, καὶ ἐκέλευσε τῇ γυναικὶ δοῦναι, ὅτι ἀνδρείως συνε- 
στρατεύετο τῷ ἀνδρὶ, ᾿Αρταβάζῳ δὲ χρυσοῦν ἔκπωμα, τῷ 
δ᾽ Ὑρκανίῳ ἵππον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ καλὰ ἐδωρήσατο. 

[10] 

24 [11] 

21. σιμὴν ἈΑ. δὴ οτὰ. Ὦ. αὸ βου φῦ. συναρμύσειεν 0. τῷ 5. 
γ.-- ΓΑΡῚῚ συναρμόζοι. 22. 5: ν. Τ. (- ἂν πρὸς τῶν θεῶν 
βασιλεῖ Α. οἱ αὶ ἔφη βασιλεῖ 1). αἱ Ἰῃ τηρ΄. νὴ κῦρος ψυχρὸς ἦν. τε 8.0. :. 
28. τοῦτό σε ἐγὼ κῦρε δύνασαι] ἔφη 444. 1 ἔπειτ᾽] ἐπεὶ Α.α. 
παρευδοκιμεῖν 1). ΒΕ λῆ 2. ρνυ. οὕτως Α. Ὁ. διεσκώπτοντο (.Μ. 

βοιδάριον, οἰδὶ ΓΟ ΘΟ Κιτ5 δὰ ῬΏγγη. ἀδιθηΐαν. οἰ η8. τ] ΡΤ ΤΩ] 86Ε1- 
Θὔϊατη ἴῃ 8118 αἸτα! τι 1ν15 ναυϊαύατῃ [π- 
1586 ΔΗΪΤΩ Δαν οΥΤ Ὁ ἸΗΙΘΥ ὐγατη 6 ἔου- 
τηϑῖη. ρ88 διιΐθιη σΟΙΏΡΑΓΑΙΟ 6}118- 
ἄθιη δϑύ βσϑηθ}5 αποα ἰοιρὶ δα 7, 5.11. 
Ηαϊς ααοάδτητηοο 51Π|}}15 1.4.4: Τὸ 
σκυλακῶδες, τὸ πᾶσιν ὁμοίως προσπί- 
πτειν, 81 Ῥοβίγθιμδ βιιηῦ ΧΘΠΟΡΠΟΠΙΒ. 

21. συναρμόζοι] Υ. δ τ. 2. 17. 
σιμὴ] Βεδροχὶν ῬΙαίατομαβ Ὁ. ϑγιηρ. 

ἘΣ ΒΟΕΝΝ,. 
22. Ψυχρῷ ] ϑ'αῖ15 {γἸραἀα οϑί νηΐ" 18 

ὨΔΒΙΩ] 6 ΒΙΤῚΙ οὖ Δσιηο] σΟΙΠρΑΥδίϊο οἵ 
ΠΟΙ] ΠοΙΟ Δα] ΘΟ ΠΕ Ιαπὶ ἰπ8 ἰηνο- 
πἰθηατη. Δ οατιτὴ ΠΪΠῚ15 ΒἐοΟΥ Δ ΟΠΟΘ115 
νἱἀθῦαν ΟΠ γγϑαηΐαθ ΤΘΡῚ ἸΏρΘυΘη5. αἹ- 
οἵ ἔστι: ΠΒῚ ἔουῦθ διηθιρσοῖίαβ ἴῃ 
ψυχρῷ ἰαἰοΐ «]1ατι, αι186 οἴἴδοιξ τὖ οπι- 
Ὧ65 δα 6 'ρ86 νι ἴῃ γἰϑαιη οβπη- 

αἸ0 σαν πὴ ἴρ86 ΟἸγυϑϑηΐαβ βίομηδ- 
σμαθυπατιΒ ρουβθαπδῖαν αἸοΐατα 56 
Ηγϑίαβραβ γΘΡΌΟ ΠΟΙ Ἰαςοββιίπβ δηΐθα 
ΒΌΒΟΙΡΙαΓ ααδϑὶ σοη απ] 6] 1 ἃ (ὮτΥ- 
βδηΐῶ σορίδιῃ δ διιρθαῖ. θα Ὠοπη]- 
ΠΘΠῚ ΒΘΨΘΙΙΠῚ 8ΠῚ ΒΌΡΓΙΘ 85. 12, ν]6]- 
ΤΩΤΙΒ ; ΠΘΙΩ ἔδυ ΘΟ ὈΥΟΒτ ΠῚ ΠΟΌῚΒ5 ΠΙῸ 
ΧΡΠΟΡΠΟΙ ΡῬΤΟρΙ δῦ, 51 ΓΈ ΘΧ ΠΟΒΙσῚ5 
ΤΟΥ 18, Π66 οχ Ὁὐρθαηιαΐθ ἀθιηοοτα- 
[1.6 Αἰίϊοϑ βοϑύμπηθβ. ΘΟΌΗΝ, Οοπῖ. 
ψυχρὰ λέγειν οην. 6, 7, εὖ 51111ΠΔ[ἃ 
ΔΡαα 81108 ἀ6 αἸοῖβ Ἰοοίβαιιθ {ΓἸΡ] 418. 
1)6 Ποπηηθ Ῥ]αίο Επαιῃγα. Ρ. 284 Εὰ. 
Ογύη 815 νοσδηΐθπὶ (  γβαηΐδ 
υἹαθηΐ σοηνῖνϑο. 

23. σοὶ ταῦτα εἰρῆσθαι] Ηφο (απ 
ΘΡῸ αἸΧΙ) α ἐδ ἀϊοία 6556. ΝΝΕΙΒΚ. 

24. συνεστρατεύετο] Κ΄. 3,1, 42. 
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25 Σοὶ δὲ, ἔῤη. ὦ Γωβρύα, δώσω ἄνδρα τῇ θυγατρί. Οὐκοῦν 
ἐμέ, ἐφη ὁ Ὑστάσπας, δώσεις, ἵνα καὶ τὰ συγγράμματα 
λάβω. Ἢ καὶ ἔστι σοι, ἔφη ὁ ἸΚῦρος, οὐσία ἀξία τῶν τῆς 
παιδὸς ; Νὴ Δί᾽, ἔφη. πολλαπλασίων μὲν οὖν χρημάτων. 

Καὶ ποῦ, ἔφη ὁ Κῦρος, ἔστι σοι αὕτη ἡ οὐσία ; ̓Ἐνταῦθα, 
" “ Ν Ἂ ΄ ] Ἂ » , δ “- 

εΕφη, ὅπουπερ καὶ σὺ κάθησαι Φίλος ὧν ἐμοί. Αρκεῖ μοι, 
ἐφη ὁ ὁ Γωβρύας" καὶ εὐθὺς ἐ ἐκτείνας τὴν δεξιὰν Δίδου, ε ἔφη. 

“6 ὦ Κῦρε: δέχομαι γάρ. καὶ ὁ Κῦρος λαβὼν τὴν. τοῦ Ὑστά- 

ἼΠ 

28 

30 

σπου δεξιὰν ἔδωκε τῷ Τωβρύαᾳ, ὃ δ᾽ ἐδέξατο. ἐκ δὲ τούτου 
Ν ᾿ διλοσσος “ ἥ αν - ΄ὔ “ “- Ν 

πολλὰ καὶ καλὰ ἐδωκε δῶρα τῷ Ὕστάσπᾳ, ὅπως τῇ παιδὶ 
᾽. ’ὔ » » , ἥ ἕ , . ΄ς « 

πέμψειε" Χρυσάνταν δ᾽ ἐφίλησε προσαγαγόμενος. καὶ ὁ 
χὰ ἴω πα ’ 

᾿Αρτάβαζος εἶπε, Μὰ Δί᾽, ἔφη, ὦ Κῦρε, οὐχ ὁμοίου γε 
,ὔ ἈΝ ΄“΄ 

χρυσοῦ ἐμοί τε τὸ ἔκπωμα δέδωκας καὶ Χρυσάντᾳ τὸ δῶ- 
᾽ Ἁ Ἂς; Ν » 7 5 7 » “ δ᾽ , 

ρον. ᾿Αλλὰ καὶ σοὶ, ἔφη. δώσω. ἐπήρετο ἐκεῖνος []οτε: 
" Ν ὕ "ὕ) » ω 7 

Ισἷἰς τριακοστὸν, ἐφη, ἐτος. ᾿Ὡς ἀναμενοῦντος, ἐφη, καὶ οὐκ 
᾽ 7 - ,ὔ , Ἁ Ἁ 

ἀποθανουμένου οὕτω παρασκευάζου. καὶ τότε μὲν δὴ οὕ- 
", ς 7 3 “ ν᾿ 

τως ἔληξεν ἢ σκηνὴ" ἐξανισταμένων, δ᾽ αὐτῶν ἐξανέστη 
καὶ ὁ Κῦρος καὶ “συμπρούπεμψεν αὐτοὺς ἐπὶ τὰς θύρας. 

ΕΣ 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς ἐθελουσίους συμμάχους γενομένους [1 3 
ἀπέπεμπεν. οἴκαδε ἑκάστους, πλὴν ὦ ὅσοι αὐτῶν οἰκεῖν ἐβού- 
λοντοὸ παρ᾽ αὐτῷ" τούτοις δὲ χώραν καὶ οἴκους ἔδωκε, καὶ 
νῦν ἔτι ἔχουσιν οἱ τῶν καταμεινάντων τούτων τότε ἀπόγο- 
νοι. πλεῖστοι δ᾽ εἰσὶ Μήδων καὶ Ὑρκανίων" τοῖς δ᾽ ἀπιοῦσι 
δωρησάμενος πολλὰ καὶ ἀμέμπτους ποιησάμενος καὶ ἀρ- 

χοντας καὶ στρατιώτας ἀπεπέμψατο. ἐκ τούτου δὲ διέδωκε 
καὶ τοῖς περὶ ἑαυτὸν στρατιώταις τὰ χρήματα ὅσα ἐκ Σάρ- 
δεων ἔλαβε' καὶ τοῖς μὲν μυριάρχοις καὶ τοῖς περὶ αὑτὸν 
ὑπηρέταις ἐξαίρετα ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἑ ἑκάστῳ, τὰ δ᾽ 
ἄλλα διένειμε" καὶ τὸ μέρος ἑκάστῳ δοὺς τῶν μυριάρχων 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς διανέμειν ὥσπερ αὐτὸς ἐκείνοις διένειμεν. 

24. σὺ Α.(. ῥγ. 25. αὕτη ἐστί σοι Ὁ. κάθισαι ἴ). ΡΥ. (ὐ. ΡΓ. 26. καὶ 
καλὰ] γρ. μεγάλα! - ΠΡ. 51Π6 ΒΙ6Π0 ἴῃ τοχία, ΝΜ. 27. σοὶ] σὺ ἃ. ΡΥ. δώσω 
οτη. 10. ὃ δ᾽ εἶπεν εἰς τρ. ἔτος 1). ἀναμένοντος 1). ἀποθανομένου σα.Μ. 
παρεσκευάζου (ἃ. Ἀγ. συνεξανέστη 1). ξυμπρ. Α.(. 28, ἑαυτῷ Ὁ). 
καὶ] τε καὶ 1). τούτων οἵη. [).Μ.0. 20. περὶ ἑαυτὸν] παρ᾽ ἑαυτοῦ Ὦ). 
αὑτὸν} αὐτὸν Α.1). ἑαυτὸν ἃ. ἑκάστου 10. αὐτοῖς ] αὐτῷ 

25. τὰ συγγράμματα) ΟΕ ΤΟΙ ἀΠη05 {τα ποῦ, τὶ ἀπτηδ νους [)οτ- 
27. εἰς τριακοστὸν ἔτος] {Ππ αὐτὰ. νη]]1πι5 δὰ (ἸΠαΥ. 8... 2, ἜΧΩ. (ὐοηί. δ- 

1η τονε {ἸΡΊ ἡ α ἤἸοσιιπι βραί!τη 84 2, 6. 
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ο ἐδ δὲ τὰ μὲ ἴλλ ͵ χ χρχοντα τοὺ ὑφ᾽ βοέδοσαν δὲ τὰ μὲν ἄλλα χρήματα ἄρχων ἄρχ ς τοὺς 

3] 

32 

ἑαυτῷ δοκιμάζων" τὰ δὲ τελευταία οἱ ἑξάδαρχοι. τοὺς ὑφ᾽ 
ἑαυτοὺς ἰδιώτας δοκιμάσαντες πρὸς τὴν ἀξίαν ἑ ἑκάστῳ ἔδο- 
σαν" καὶ οὕτω πάντες εἰλήφεσαν τὸ δίκαιον μέρος. ἐπεὶ δὲ 

5 ἕ Ά “ ΄ « ’, Ὑ Ν “- 

εἰληῴφεσαν τὰ τότε δοθέντα, οἱ μέν τινες ἔλεγον περὶ τοῦ 
7 Α͂ Ω 5 , Ν ,7ὕ “ Ν 

Κύρου τοιάδε: ᾿που αὐτὸς γε πολλὰ ἔχει, ὅπου γε καὶ 
“ Ξ “ « ’ “- 7 

ἡμῶν ἑκάστῳ τοσαῦτα δέδωκεν" οἱ δέ τινες αὐτῶν ἔλεγον, 
“- δ" ΄ , “- “Ὁ 

ΠΠοΐα πολλὰ ἔχει; οὐχ ὁ Κύρου τρόπος τοιοῦτος οἷος χρη- 
’ ᾿Ἶ λ σι ὃ 7 Υ 

ματίζεσθαι, ἀλλὰ διδοὺς μᾶλλον ἢ κτώμενος ἥδεται. 
᾽ , Ἄ, “ ᾽ Χ , Ἂς Ἁ 

Αἰσθανομενος δὲ ὁ Κῦρος τούτους τοὺς λόγους καὶ τας 
, Ἀ ἈΝ ε σ΄ Ἁ ᾿ 7 Ν ᾿ 

δόξας τὰς περὶ αὑτοῦ συνέλεξε τοὺς φίλους τε καὶ τοὺς 
“ Υ̓ 5. ὯΝ ἐπικαιρίους ἅπαντας καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

Ὦ ἀνδρες φίλοι, ἑόρακα μὲν ἤδη ἀνθρώπους οἱ βούλον- 
ται δοκεῖν πλείω κεκτῆσθαι ἢ ἔχουσιν, ἐλευθεριώτεροι ἂν 

4 2 7 3 ν Ἁ σι 27 χ 

οἰόμενοι οὕτω φαίνεσθαι: ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν, εφη, οὗτοι 
3, - ΄ “ '- ἣν Χ 

τοὔμπαλιν οὗ βούλονται ἐφελκεσθαι" τὸ γὰρ πολλὰ δο- 
ω " Ν 1 ἴω 

κοῦντα ἔχειν μὴ κατ᾽ ἀξίαν τῆς οὐσίας φαίνεσθαι ὠφε- 
“" Ἂς κ ἴω Ἂ 

λοῦντα τοὺς φίλους ἀνελευθερίαν ἔμοιγε δοκεῖ περιάπτειν" 
᾽ 53 ὰ ὔ 7 ΦΧ ὃ 

23εἰσὶ δ᾽ αὖ, ἔεφη, οἱ λεληθέναι βούλονται ὅσα ἂν ἔχωσι" 
Ἡδνοη, Ἀαὶ . " 5 Ὦ ἢ πονηροὶ οὖν καὶ οὗτοι τοῖς φίλοις ἔμοιγε δοκοῦσιν εἰναι" 

ἊΝ ιἰ ἈΝ Χ »ῸᾺ7 Α ΕΠ 7 7 » 

διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰδεναι τὰ ὄντα πολλάκις δεόμενοι οὐκ 
» ’ ς ᾽ “ ἕξ ζ » Ν “ 

ἐπαγγελλουσιν οἱ φίλοι τοῖς εταίροις, ἀλλὰ τητώνται. 
ς “ , “ ΓΟ Ὺ, ΠΩ) ἣΝ Ἂ 

ϑ4ἀπλουστάτου δὲ μοι, ἔφη. δοκεῖ εἶναι τὸ τὴν δύναμιν φα- 
δ 4 3 Υ 5 7, ἊΝ » 

νερᾶν ποιήσαντα ἐκ ταύτης ἀγωνίζεσθαι περὶ καλοκἀάγα- 
θί » ο 5 ΕΝ ἾΧ δι, ἮΝ σ Χ -7,  Ὶ Ἂς ίας. κάγω οὖν, εφη, βούλομαι ὑμῖν ὅσα μέν οἷον τ᾿ ἐστὶν 
ΕῚ “ ΄ » " "7 “ Ὡ ᾿ Χ -.] 5 “ 

ἰδεῖν τῶν ἐμοὶ ὄντων δεῖξαι, ὅσα δὲ μὴ οἷόν τε ἰδεῖν, διη- 
χὰ “ 5 Ἂ Ν Ἁ » 7] Χ ᾿ς, ᾿ 

245γήσασθαι. ταῦτα εἰπὼν τὰ μὲν ἐδείκνυ πολλὰ καὶ καλὰ 

20. ἐδίδοσαν 1). ἑαυτῷ αὑτῷ ἃ. ἑαυτοὺς] ἑαυτοῖς Τ᾿ δοκιμάζον- 
. »᾿ ΄ ᾽ ᾿ 

τες, τὖ ν]ἀείαγ, (. ΡΥ. ἔδοσαν διέδοσαν [0. οὕτως Ὦ. 21. ἐπειδὴ 
δὲ Ὁ. διειλήφεσαν 10. ἡμῖν 10. οἷος] ὅλος ΔΑ.α. ΡΥ. ὅλως (.. σοΥΥ. 
42. αἰσθόμενος 1). ΖοπαΙδβ. αὑτοῦ} αὐτοῦ Δ... αὶ τποχ δα 5. 232--26. ἴῃ 
τη. ἐλευθερίως. πάντας Ὁ. [ἡ τ] ἑώρακα. ἤδη] ἤδη, ἔφη ὮὉ. τοὔμ- 
παλιν] τοῦ μὴ πάλιν Ὠ. 33. ἀλλὰ τητῶνται] ἀλλὰ ἡττῶνται Α.(. ἀλλ᾽ ἀπα- 
τῶνται 1).(.. τηρ. Τ. 34. δοκεῖ ἔφη Ὁ. 35. ἐδείκνυ Ζοπαγαβ. [01] 
ἐδείκνυε. 

30. ἑξάδαρχοι] [Ιήδπη βιιηΐ 3, 3, 11. Ασιβίοί, ἘΠ. ΝΙς. τ, ο ἤῃ.: ᾿Ενίων δὲ 
5ΟΗΝ, τητώμενοι ῥυπαίνουσι τὸ μακάριον, τ] 

41. διδοὺς---ἥδεται) Ν΄, ΤΘηπορ. δὰ εϑῦ ναγιθίδβ ἡττώμενοι, τι 4}}0]ἢ. Χε- 
Ῥμαϊαγ. Ρ. 14. ΝΑΙΟΚ, ΠΟΡΠΟΙ δτῖθπι ἔογίαββο οοριαραὶ Η6- 

48. ἀλλὰ τητῶνται] σοί. ΑἸΙίοΥ 5061 Ορ. 406: Μὴ σὺ μὲν αἰτῇς ἀλ- 
Ρ]αίο [μερ. ἥν Ῥ- δι Β: Συγγράμμα- λον, ὁ δ᾽ ἀρνῆται, σὺ δὲ τητᾷ. 
τα τητώμενα ῥυθμοῦ τε καὶ ἁρμονίας. 

[14] 

[15] 

[16] 
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7ὔ Χ δ 7 « Ν εἶ 53 ᾽ ΄- ΄ 

κτήματα᾽ τὰ δὲ κείμενα ὡς μὴ ῥᾷδιον εἶναι ἰδεῖν διηγεῖτο" 
’ 3. “. Ὃ ΄ 5 3. 5. σ σε ἴω 

8ότελος δ᾽ εἶπεν ὠδε; "Γαῦτα, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἅπαντα δεῖ ὑμᾶς 
59. Ν “ » Ν « “ “ἝΝ Ἂν , 9 Χ Ἁ ΕΒ 

οὐδεν μᾶλλον ἐμὰ ἡγεῖσθαι ἢ καὶ ὑμετερα" ἐγὼω, γαρ, εφη: 
-“ » Ἰς ἷΪ,) σ 3. ἊΝ 7 "40 ὦ 

ταῦτα ἀθροίζω οὔθ᾽ ὅπως αὐτὸς καταδαπανήσω οὔὐθ᾽ ὅπως 
Θὲ τον 7 3 Ν Ἂ )ὔ » 5 ὦ 3 “- 

αὐτὸς κατατρίψω" οὐ γὰρ ἂν δυναίμην" ἀλλ᾽ ὅπως ἐχὼ τῷ 
“κι ἿἊ ε - - , ὉΥΒ ΚΔ 5. ,, 

τε ἀεὶ καλὸν τι ὑμῶν ποιοῦντι διδόναι καὶ ὅπως, ἣν τις 
ε ΄“- ᾽ ΄ Ζ Ν 5 δ ΕῚ Ν᾿ ’ὔ - “ὃ 

ὑμῶν τινος ἐνδεῖσθαι νομίσῃ, πρὸς ἐμὲ ἐλθὼν λάβῃ οὗ ἂν 
5 Χ ᾿Ά 47 ᾿ν ΄- ᾿, “ » 4 

ἐνδεὴς τυγχανὴ ὧν. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐλεχθη. 

ΚΕΦ. ΠΕ. 
“ λυ εϑΆ “ ' ΄- ΒΩ ν ἴω 

Ἡνίκα δὲ ἤδη αὐτῷ ἐδόκει καλῶς ἔχειν τὰ ἐν Βαβυλῶνι 
ἘΞ ΄, Ἧ » , 

ὡς καὶ ἀποδημεῖν, συνεσκευάζετο τὴν εἰς Πέρσας πορείαν 
Ν ΄σ Μ΄ », 4 Ἁ 7 

καὶ τοῖς ἄλλοις παρήγγειλεν" ἐπεὶ δ᾽ ἐνόμισεν ἱκανὰ ἔχειν 
( 5 ὃ ῇ θ “ δὴ » ζ , ὃ ΄ θ δὲ Ν 

2 ὧν ῴετο δεήσεσθαι, οὕτω δὴ ἀνεζεύγνυ. διηγησόμεθα δὲ καὶ 
σ΄ ς ΄ 3 Ν 

ταῦτα ὡς πολὺς στόλος ὧν εὐτάκτως μὲν κατεσκευάζετο καὶ 
΄ » , Ἄ Ν , “ , σ 

πάλιν ἀνεσκευάζετο, ταχὺ δὲ κατεχωρίζετο ὅπου δέοι. ὕπου 
Χ Δ , Χ ἈΝ ᾿ Δ 

γὰρ ἂν στρατοπεδεύηται βασιλεὺς, σκηνὰς μὲν δὴ ἔχοντες 
Ἂ ΓΑ ΄ ᾿Α 

πάντες οἱ ἀμφὶ βασιλέα στρατεύονται καὶ θέρους καὶ χει- 
ἴω » Χ ᾿, ΄- δι ὦ ΄σι Ν Ψ 4 

3 μῶνος. εὐθὺς δὲ τοῦτο ἐνόμιζε Κῦρος, πρὸς ἕω βλέπουσαν [: 
“ Χ ΄ ,ὕ ὔ ω ᾿ , ω 

ἵστασθαι τὴν σκηνήν᾽ ἔπειτα ἔταξε πρῶτον μὲν πόσον δεῖ 
Υ ΄σ Χ ΄“- ΄- 

ἀπολιπόντας σκηνοῦν τοὺς δορυφόρους τῆς βασιλικῆς σκη- 
ἴω 7) ἴω Ἁ Ψ' Χ Ν 

νῆς" ἔπειτα σιτοποιοῖς μὲν χώραν ἀπέδειξε τὴν δεξιᾶν, 
5 ΄- Χ Ἅ 5 Ά, “ Ἁ ᾿ν ἈΝ «ς 

ὀψοποιοῖς δὲ τὴν ἀριστερὰν, ἵπποις δὲ τὴν δεξιὰν, ὑποζυ- 
Δ ἣ ω 57 Χ » Ξ Ν Ε Ἁ ᾽ὔ 

γίοις δὲ τοῖς ἄλλοις τὴν ἀριστεράν" καὶ τάλλα δὲ διετέ- 
“ Ζ “ Ἂ - ΄- 7 7 

τακτὸ ὥστε εἰδέναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ χώραν καὶ μέτρῳ 
͵ Ψ Ἁ ᾿, Ἁ σ΄ 

4 καὶ τόπῳ. ὅταν δὲ ἀνασκευάζωνται, συντίθησι μὲν ἕκα- 
- ἃ - ἴω 

στος σκεύη οἷσπερ τέτακται χρῆσθαι, ἀνατίθενται δ᾽ αὖ 
᾿ πασαστ ΕΝ 

ῥᾷδιον Ἰὰ. ῥάδια Α.Π).α. διηγεῖτο" τέλος δὲ οἴη. Α.(. τηρ΄ Τ. εἰπεῖν 
ἴχ. τ. 36. ἐμὰ 19). τηρ΄. 686. τη. ἁθροίζω 1). καταδ.--- αὐτὸς οτη. Α.(. 
ΤΩρ'. Τ. τε ἀεὶ] τέλει [). α ΒΆΡΕΙ ἀεὶ, γ 8. καλόντι, β. 8. ὑμῶν ἃ. τ. τινος 
ὑμῶν τις 10. οὗ οὗ δ᾽ Ὁ. ἂν Ὅτὰ.. (Α.((σ. ΕὈΥ̓ῈΥ. τυγχάνοι 1). μὲν] 
μὲν δὴ 0. 1. ἤδη] τὰ ἤθη Δ.Κ., 86α σοΥτ. δ, δὴ Ὁ. αὐτῶν ἐδόκει Α.ἃ. 
ἐδόκει αὐτῷ 1).Μ. ἀποδημεῖν ἑαυτῷ 10. τὴν οτὴ. Α.6. 5. ν. Τ΄ πα- 
ρήγγειλλεν 10). ὧν] ὅσων 10. ΓΔΌΥῚ ἀνεζεύγνυε. 2. δὲ] δὲ ἤδη Ὁ. 
πολύστολος Α.1).α.Μ. πολὺς στόλος ΘρΠδηϊαπᾶ. καὶ πάλιν ἀν. οτη. ἢ). 
κατεχ. δὲ ταχὺ α. δέοιτο Ὁ. στρατοπεδεύητο Δ. 8. πόσον] ὁπόσον 1). 
τἄλλα δὲ] τὰ ἄλλα δὴ 1). διέτακτο Α. 

1. ΑΡβο]ϊαΐα στϑυιιτη ὈΘ]]Π]ΟδΥτη Π8}- ἰπβουΐα ἀθιηο ϑύγ 0 Π6 58{15 ΡαΌ14ἃ 6 
γδῖϊομΘ. ᾿πίθιπροδῦννθ τη ΧΘΠΟΡΠΟη 16 ΟΑΒίΓΘΠΒΙ δὲ σΘθιι5. τηϊπΠι 18, αἴ 
ἑἐωρίδιη 46 μᾶοὶβ ἀγεθιι5 ἃ Οὐτὸ ᾿π8{1- ΡοΪγθῖπι ἰδίου! απη τπὰρῚΒ ἀθοθ ἢ 
{π|015 ΠΑΡΓΔΓΙΟΠΘΙῚ ᾿ΠΐΘΓ 61] γ6 νον ΚΟῊΗΝ, 
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3. ὦ 

ἄλλοι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια' ὧσθ ἅμα μὲν πάντες ἔρχονται οἱ 
σκευαγωγοὶ ἐπὶ τὰ τεταγμένα ἄγειν, ἅμα δὲ πάντες ἀνατι- 
᾿θέασιν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἕκαστος. οὕτω δὴ ὁ αὐτὸς χρόνος 
ς ἀρκεῖ μιᾷ τε σκηνῇ καὶ πάσαις ἀνῃρῆσθαι. ὡσαύτως οὕ- 
τως ἔχει καὶ περὶ κατασκευῆς. καὶ περὶ τοῦ πεποιῆσθαι δὲ 
τἀπιτήδεια πάντα ἐν καιρῷ ὡσαύτως διατέτακται ἑκάστοις 
τὰ ποιητέα" καὶ διὰ τοῦτο ὁ αὐτὸς χρόνος ἀρκεῖ ἑνί τε μέ- 

ὄρει καὶ πᾶσι πεποιῆσθαι. ὥσπερ δὲ οἱ περὶ τἀπιτήδεια 
θεράποντες χώραν εἶχον τὴν προσήκουσαν ἕκαστοι, οὕτω 
καὶ οἱ ὁπλοφόροι αὐτῷ ἐν τῇ στρατοπεδεύσει χώραν τε εἶ- 
χον τὴν τῇ ὁπλίσει ἑκάστῃ ἐπιτηδείαν, καὶ ἤδεσαν ταύτην 
ὁποία ἦν, καὶ ἐπ᾽ ἀναμφισβήτητον πάντες κατεχωρίζοντο. 
καλὸν μὲν γὰρ ἡγεῖτο ὁ Κῦρος καὶ ἐν οἰκίᾳ εἶναι ἐπιτή- [4] 

δευμα τὴν εὐθημοσύνην" ὅταν γάρ τίς του ᾿δέηται. δῆλόν 
ἐστιν ὅπου δεῖ ἐλθόντα λαβεῖν: πολὺ δ᾽ ἔτι κάλλιον ἐνό- 

μιζε τὴν τῶν στρατιωτικῶν φύλων εὐθημοσύνην εἶναι, ὅσῳ 
Τε ὀξύτεροι οἱ καιροὶ τῶν εἰς τὰ πολεμικὰ χρήσεων καὶ 
μείζω τὰ σφάλματα ἀπὸ τῶν ὑστεριζόντων ἐ ἐν αὐτοῖς" ἀπὸ 
δὲ τῶν ἐν καιρῷ παραγιγνομένων πλείστου ἀξια τὰ κτή- 
ματα ἑώρα γιγνόμενα ἐν τοῖς πολεμικοῖς" διὰ ταῦτα οὖν 

ὃ καὶ ἐπεμέλετο ταύτης τῆς εὐθημοσύνης μάλιστα. καὶ αὐ- [5] 

ἐπιτιθέασιν 1). Εἰ: οὕτως]. δὲ οὕτως Ὁ. ΓΑΌτὶ 
τὰ ἐπιτήδεια Ὠ1Ο οὐ 5. 6. 6. ὥσπερ δὲ καὶ 10. οὕτως 1). τὴν] τῇ ἐν 
ΠΤ δοι; 8: ν᾿ 686. Ἰη. ἤδεισαν 1). [ογίαβ56 ΡΥ. ἐπ᾽] εἰς Ὁ. εἴ 8:ν. Μ. 
ἡ. γὰρ] οὖν δυϊάαβ ν. Εὐθημοσύνη οἰΐδηβ καλὸν---λαβεῖν. εὐθυμοσύνην Α.Ὁ. 
α. Ὠϊς οἵ ᾿πῖτα. ὅταν γάρ] ὅτι ἄν Ὁ. φυλῶν Α.α. εἶναι εὐθ. Ὁ. τὰ] 
ταῦτα 1). εὖ Ο. τηρ. ἐπεμελεῖτο Ὁ. 

4- ἄγειν] ἐξάγειν 1). 

4. τὰ τεταγμένα ἄγειν] Φυμπηοπία δα 
νη ππ| ραγαΐδ. 

5. πεποιῆσθαι τὰ ἐπιτήδεια] [)6 οοπ1- 
τηθϑύιι 8. οἷο ρᾶγᾶηαο ἀϊοίαμῃ, τπὖ 58- 
ΡΙΓΆ 4, 5.1, σῖτος. ΖΕΌΝ. 

7. εὐθημοσύνην) Ταὐυααΐί οἴη Ηε- 
510. Ορ. 471. ΗΙΠΤΟΗ. ὐΟοπῖ. α- 
ο0ηῃ. 8, 4 8666. ΖΈΟΝ. 

ὅπου] ὅπου, οἴϊατη 40 ὅ'᾽υ]Ἃα ταροί- 
ἴατη ν. Εὐθημοσύνη, ᾿ϊς, αὐ 6, τ, τ4: 
Τἀπιτήδεια ὅπου μὲν ἡμεῖς Σὐολοδανεν 
ὑφ᾽ ἡμῶν ἀνήλωται, τι] ὅπῃ αἸδογίθ οχ 
αἰλὲ5 οοαϊοΐδιις ἀπποίανὶιὶ Βηοάδοιδ, 
αποα ΡγῸ βθαιθηί! 101 ὅποι Θϑύ ἴῃ πο᾿- 
Π11]1118, οοΥτ]ρθπάιιτη 6586 ὅποι ΡοΥϑιια- 
ἀού Απᾶθ. 5; ὅ» τό: ὍὍποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες 
ἀγορὰν μὴ ἔχωμεν, Ὁ] βοηααὶαν ἄν τε 
εἰς βάρβαρον γὴν ἄν τε εἰς “Ἑλληνίδα. 

φύλων] Οοηΐ. 8, 53, 25. οὐ Ἰηἴτα 8. 
14. .ἈΌΙ ΠΟΠΏ}]}1 δα ἀτπιηΐ τὰ φῦλα. 

κτήματα] Δΐφιιο αὖ 115, χιία ργαϑβίο 
οδϑϑηΐ ἦη ἱδθηῖρουο, υἱαοδαΐ πη τοῦτ 
δοίϊοὶς ρίμντηνὶ ξαοίθηαάία δοπα θυθηῖγ 6 
νοΐ (ὐδιμθσαυαβ. ΜΙΠῚ νοσαθυ]απὶ 
κτήματα ΥἹ[Οδαπι 6588. νἹ θίτιγ, ατι88 
γίγνεσθαι (ἀτεοοα. αἰοὶ ΡοΟβ88. ποῇ νἱ- 
ἀθηΐαν: Ουἱὰ 5] πλεονεκτήματα ἴπ- 
1586 Βοῦρα Βαβριοου ὃ ΟΗΝ, Ηασὶς 
5818 δρίβ γθβροηαςογεῖ σφάλματα. ἘΕΐξ 
οϑῦ ΗἸρΡΡδγ ΟΝ. 5, 11: Καὶ ἐνθυμούμενος 
δ᾽ ἂν τὰ ἐν τοῖς πολέμοις πλεονεκτήμα- 
τα εὕροι ἄν τις τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα 
σὺν ἀπάτῃ γεγενημένα. ρά ἰΐα, τὖ 
1Π1ο, τὰ πλεῖστα Ῥοί5 ατιατῃ πλείστου 
ἄξια τὰ ἀοβιάογοβ. 
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Ν Ν Ν -“ « Ν, 3 "4 ᾿ “- 

τὸς μὲν δὴ πρῶτον ἑαυτὸν ἐν μέσῳ κατετίθετο τοῦ στρα- 
΄ὔ ε 7, Ξ 7ὕ » ΄ὕ 7 

τοπεέδου, ὡς ταύτης τῆς χώρας ἐχυρωτάτης οὔσης" ἐπειτα 
δὲ τοὺς μὲν πιστοτάτους ὥσπερ εἰώθει περὶ ἑαυτὸν εἶχε, 

τούτων δ᾽ ἐν κύκλῳ ἐχομένους ἱππέας τ᾽ εἶχε καὶ ἁρματη- 

9 λάτας. καὶ γὰρ τούτους ἐχυρᾶς ἐνόμιζε χώρας δεῖσθαι, ὅ ότι 
οἷς μάχονται ὕπλοις οὐδὲν πρόχειρον ἔχοντες τούτων στρα- 

τοπεδεύονται, ἀλλὰ πολλοῦ χρόνου δέονται εἰς τὴν ἐξό- 
ιοπλισιν, εἰ μέλλουσι χρησίμως ἕξειν. ἐν δεξιᾷ δὲ καὶ ἐν 

ἀριστερᾷ αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἱππέων πελτασταῖς χώρα ἦν" 

τοξοτῶν δ᾽ αὖ χώρα ἡ πρόσθεν ἦν καὶ ὄπισθεν αὐτοῦ τε 
Ν “ « Ψ « Ἷ, Ν Ν Χ Ἁ ΄ ΄ὔ 

τι καὶ τῶν ἱππέων. ὁπλίτας δὲ καὶ τοὺς τὰ μεγάλα γέρρα [6 
» 7 ᾽ 5 “ ω σ 

ἔχοντας κύκλῳ πάντων εἶχεν ὥσπερ τεῖχος, ὅπως καὶ εἰ 
,ὔ » ΄ Χ . Ψ, ς 7 ΄ 

δέοι τι ἐνσκευάζεσθαι τοὺς ἱππέας, οἱ μονιμώτατοι πρόσθεν 
» Ψ ᾽ “- Ε »"ἢ Χ ΄ 3. δ 

τ οντες παρέχοιεν αὐτοῖς ἀσφαλὴ τὴν καθόπλισιν. ἐκαθευ- 
Χ » Ν «ἃ ΄, Ὕ ΄ “ “ ν - 

δὸν δὲ αὐτῷ ἐν τάξει ὥσπερ οἱ ὁπλῖται, οὕτω δὲ καὶ οἱ πελ- 
Ν Ν ΄ ͵ “ “- ΒΕ 

τασταὶ καὶ οἱ τοξόται, ὅπως καὶ ἐκ νυκτῶν, εἰ δέοι τι, 
Ὕ Ν ἘΠ ἃ ΄- 7, ᾿ ἣν 

ὠσπερ καὶ οἱ ὁπλῖται παρεσκευασμένοι εἰσὶ παίειν τὸν εἰς 
΄“ 5» ἢ “ « ΄ Ν - » Ν ἵ 

χεῖρας ἰόντα, οὕτω καὶ οἱ τοξόται καὶ οἱ ἀκοντισταὶ, εἴ 
7 5 “» « 7 5 , Ν 7 « ἣ 

τινες προσίοιεν, ἐξ ἑτοίμου ἀκοντίζοιεν καὶ τοξεύοιεν ὑπὲρ 
΄- . ΄ι 3 Ἁ ΄σι ΝΑ « 

ιςτῶν ὁπλιτῶν. εἶχον δὲ καὶ σημεῖα πᾶντες οἱ ἄρχοντες ἐπὶ 
΄ ΄- . »“" ὁ ͵7ὕ 2 Ν » ΄- 7 . 

ταῖς σκηναῖς οἱ δ ὑπηρέται, ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν [7 
« 7 " Ν - 7 Ἁ 4 

οἱ σώφρονες ἴσασι μὲν καὶ τῶν πλείστων τας οἰκήσεις; 
’ Ἁ “-“ 5 ͵7] [ν᾽ ἴω ᾿ ΄ 

μάλιστα δὲ τῶν επικαιρίων, οὕτω καὶ τῶν ἐν τοῖς στρατο- 

πέδοις τάς τε χώρας. τὰς τῶν ἡγεμόνων ἠπίσταντο οἱ Κύ- 
ρου ὑπηρέται καὶ τὰ σημεία ἐγίγνωσκον ἃ ἑκάστοις ἣν" 
ὥστε ὅτου δέοιτο Κῦρος, οὐκ ἐζήτουν, ἀλλὰ τὴν συντομω- 

’ὔ ᾽ Ἁ Ν ΄“. ὧν Ε 

᾿ά4τάτὴν ἐφ᾽ ἐ ἕκαστον ἔθεον. καὶ διὰ τὸ εἰλικρινῆ ἕκαστα εἶναι 
Χ ἴω Ἀ « , 7 , 

πολὺ μᾶλλον ἦν δῆλα καὶ ὅπότε τις εὐτακτοίη καὶ εἴ τις 

8. πρῶτος ἐν μέσῳ ἑαυτὸν Α. οὔσης ἐχ, 1): εἰώθη 1). Ρτ. ἐχομέ- 
νως 1). ὃς; ο.9] αὖν (ἀν 5. 1 ον. οἷς. 1). ἐξόπλησιν Α.α. ΡΓ. χρη- 
σίμως] προθύμως Μ. .», ΘΟΥΤ. τηρ;. ἕξειν] ἐξοίσειν Α.(. ΤΟ. ἐν ἀριστερᾷ 
ἀριστερᾷ α. ἀρ. ἑαυτοῦ 1}. ἵππων. ὁπλίτας Α.6ἃ. 11. ὅπως καὶ 

ὅπως 1. πρόσθεν ὄντες] προσιόντες Δ.α. ἐξόπλισιν 1). 12. ὥσπερ 
καὶ οἱ ὁπλῖται, οὕτως καὶ Ὁ. δέοι τι] δέοιτο 1). οὕτως Ὁ). καὶ οἱ τ. 
οτῃ. Α.α. προΐοιεν Δ.Ο. ΟΟΥΤ. 8... Τ. 1. καὶ ἐν] καὶ οἱ ἐν 1). οὕ- 
τως 10. ἐπίσταντο Δ. οἱ κύρου] καὶ οἱ κύρου 1). σημεῖα) σημεῖα δ᾽ Ὁ. 
ἑκάστῳ 10. 14. εἱλικρινῆ 1). οοΥΥ. ἃ. εἶναι] εἶναι τὰ φῦλα Ὁ.Μ.ΟΥ. 

8. κατετίθετο] Ἐοαοηη το 5. 15. ΒΙΣ ἐχυρᾶς ἢ Οοπξ, 4, ὦ, δου. 
αἸοϊίαν τιθέναι. ΨΌΝ, 

ς«- , « » ς ΄ 

Εκυρατότρει Οοηξ ΑΠδ).1...8...22.. 13. οἱ ὑπηρέται---οἱ Κύρου ὑπηρέται 
ΖΕΌΝ Οοηΐ, 836. 2,.11. δ νς 
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Ά,  ἄ .ν Ἵ ν Χ ΕῚ ΄ « “ 

μὴ πράττοι τὸ προσταττόμενον. οὕτω δὴ ἐχόντῶν Ἠγέειτο, 
" Ν Ἃ « Ζ “ Ἃ ΡΨ. εἴ τις καὶ ἐπίθοιτο νυκτὸς ἢ ἡμέρας, ὥσπερ ἂν εἰς ἐνέδραν 

Ν ΄ Ἂ, ΄ ιξ ᾿ Ἂ 
1Ι5εἰς τὸ στρατόπεδον τοὺς ἐπιτιθεμένους ἐμπίπτειν. καὶ τὸ 

ἧς 3 “- , ς “ 7) » ΄σ΄ ΄, 

τακτικὸν δὲ εἶναι οὐ τοῦτο μόνον ἡγεῖτο εἴ τις ἐκτεῖναι φα- 
2 ΄ ’, Ἃ “- ΧΟ; ΄ὔ 5 ἠε 

λαγγαὰ εὐπόρως δύναιτο ἢ βαθῦναι ἢ ἐκ κέρατος εἰς φά- 
» ἊὉδΟ “ δ ΄- ὉΟ ἊἊἕ 

λαγγα καταστῆσαι ἢ ἐκ δεξιᾶς ἢ ἀριστερᾶς ἢ ὀπισθεν 
ἐπιφανέντων πολεμίων ὀρθῶς, ἐξελίξαι, ἀλλὰ καὶ τὸ δια- 
σπᾶν ὁπότε δέοι τακτικὸν ἡγεῖτο; καὶ τὸ τιθέναι 7 τὸ μέ- 
ρος ἕκαστον ὅπου μάλιστα ἐν , ὠφελείᾳ ἂν εἴη, καὶ τὸ 
ταχύνειν δὲ ὅπου φθάσαι δέοι, πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα 

" 53 7 4 ’ὔ 

τακτικοῦ ἀνδρὸς ἐνόμιζεν εἶναι καὶ ἐπεμέλετο τούτων πάν - 
Ἁ - Ν Ν - 

Ιότων ὁμοίως. καὶ ἐν μὲν ταῖς πορείαις πρὸς τὸ συμπῖπτον 
 Α͂ ΝΥ ΄ ᾽ «ς Ν 

ἀεὶ διατάττων ἐπορεύετο, ἐν δὲ τῇ στρατοπεδεύσει ὡς τὰ 
Ἧ τὰ ᾿ Ἁ 

πολλὰ ὥσπερ εἴρηται κατεχώριζεν. 
Ἢ Ν δὲ ΄ 2 Ν δὴ Μ ὃ Ὗ ΄ 

πεὶ δὲ πορευόμενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μίηδικην, τρέ- 
ς σ΄ Ν, ΄ 5 Ν δ 05 ΄ ᾿ 77 

πεται ὁ Κῦρος πρὸς Ἱζυαξάρην. ἐπεὶ δὲ ἠσπάσαντο ἀλλὴη- 
Ὰ ΄- Ἧ δὴ « Κῦ 3 σ΄ Κ ξά “ Ϊ 

ους, πτρῶτον μὲν δὴ ὁ Κῦρος εἰπε τῷ Κυαξαρῃ ὅτι οἶκος 
» “" ξ ,ὔ 5) 3 Β λῷῶῷ Ν » ΄σ΄ σ“ ᾿ 35 

αὐτῷ ἐξῃρημένος εἴη ἐν αβυ ὥνι καὶ ἀρχεῖα, ὅπως ἐχῃ 
καὶ ὅταν ἐκεῖσε ἔλθῃ. εἰς οἰκεῖα κατάγεσθαι" ἐ 

τι8ἄλλα δῶρα ἔδωκεν αὐτῷ πολλὰ καὶ καλά. ὁ δὲ Κυαξάρης 
“- ᾿ 5... 7 ,ὔ Α » “ Χ Ψ, 

ταῦτα μὲν ἐδέχετο, προσέπεμψε δὲ αὐτῷ τὴν θυγατέρα 
΄. Ν Ν 

στέφανον τε χρυσοῦν καὶ ψέλια φέρουσαν καὶ στρεπτὸν 
Ν Χ δὴ Ἑ Ν “ ς ἝἙ Ἁ Χ 

19 καὶ στολην Μηδικὴν ὡς δυνατὸν καλλίστην. καὶ ἡ μὲν δὴ 

17 

ἔπειτα δὲ καὶ 

ἐπίθοιτο] πείθοιτο Α.(, 
τὸ στρ. 10. 15. μόνον τοῦτο 10). 
ρᾶς Ὁ. τὸ διασπᾶν] διασπᾶν ΔΑ.Ε. 
κοῦ α.Μ. ΤΑΡΥῚ ἐπεμελεῖτο. 
17. ἐπεὶ] ἐπειδὴ 10. ἐγίγνοντο 1). 
κυαξάρει ΔΑ. εἴη αὐτῷ ἐξ. Ὁ. 

15. ἐξελίξαι)] ἴὔϑαμη νυ] ἀ6. δοὶθ 
ἰοΐα σοηνογίθηαδ ν6] οχ ἴθυρο δα ΠΌη- 
[6 ν6] εχ ἰτοηΐα δὰ ἴθγρατῃ, 58Ὸ- 
ἀαοῦ]8. τα} 108. οὔ τητιΐα 8 ΟΥΑΙ ΠΙ 15 
ΠΟΒΌ ΟΡΡΟΠΘΠαΙ5, δχρ]οαῦ ΟΠ ΠΟΙ ον. 
δα Ββιηρ. [,ἀορ6α. ττ, ὃ. Οοηΐ. Βὐβίονν 
εὖ ΙΚοθοῦν (σεβοἠήοθίθ αο5 ογίθος. 
ΚΚγὶθρϑιυθδθηδ ἡ. 114 566η4., ἀ]δη. 
'Ρδοῦ. ο. 27 58ε.ᾳᾳ. Ηοάϊο αἸοϊίαν σομη- 
ἐογ-ηπαγοῖὶ. 

τακτικοῦ ἀνδρὸς ) [058 δηϊατιϊ νοσὰ- 
)απί τακτικοὺς 41] Θὰ ατιδὸ ἃ ΔΟΪΘΓΌΤΩ 
ἸΠΒΌΓΙΙΘΠ ΔΓ ΤΏ ΒΟ] ΘΠ 181 ΡογΠποηΐ να] 
ΒΟΥΡΕ5. ἐγ ἀθθδηῦ ν 6] τιϑῖι ἴρ80. Ὁ]108 
εὐοοοθαηί. Υ᾽, (ἰαβαι. δα ἰηβοῦ, .Ἐ)- 

ἔνεδραν α. 
φάλαγγας Δ.α. 

οἰκεῖα] οἰκίαν 10. 

ἐμπίπτειν τοὺς ἐπιθεμένους εἰς 
ἀριστερᾶς] ἐξ ἀριστε- 

γε οτη. 0. ἂν οτη. πρακτι- 
τό. διάττων 1). ὡς οπι. 10. 

ἐπεὶ] ἐπειδὴ 1). μὲν δὴ] μὲν 10. 
τὃ, ἐδέξατο Ὁ. 

ΠΘρ8 'ΓΔΟΙοΙ οὐ Αὐοθυ. δα ρτοῖ. Ζ 2] 1Δ}1 
᾿Ῥαοποοσαα. ΗΠ ΓΟΗ. 

16. πρὸς τὸ συμπῖπτον) ΔΝεϊ]αΐ 2, 4, 

3: 8» 3. 15. 905 ὃ» 4: 15: 6, 2: 46; 

7.5.2. ΖΕΌΝ. 
17. οἶκος ν] ἀθίτιν 6556. ἀοιηιβ γϑρὶα, 

ἀρχεῖα οἴποϊα ραϊαῖπα. ΒΟῊΝ, Ηυς 
ν6] δα 6, 20 γΓεϑρὶοῖθηβ δα β ν. ᾽Αρ- 
χεῖα δ΄ αἰ ἢ ἀρχαῖα, ὡς Ξ. Ἱστοριῶν η΄. 
Βεκκ. Δπ. Ρ. 440. 8, ̓  ι ἀρχαίως (ΟΓ- 
Ταρύτη, ἢ αἱ ἀρχαὶ ὡς Ξὶ τ ευνα τε. Α- 
προή. Ῥᾶγ]18. νο]. 4, Ρ. δύ; ὦ 

εἰς οἰκεῖα] [ηἴτὰ 6, 4: "θην ὅταν 
ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖα ἔχωσι κατά- 

γεσθαι. 

[8] 

[9] 
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παῖς ἐστεφάνου τὸν Κῦρον, ὁ ὃ δὲ Κυαξάρης εἶπε, Δίδωμι[ις 
δέ σοι, ἔφη, ὦ Κῦρε, καὶ αὐτὴν ταύτην γυναῖκα, ἐμὴν οὖ- 
σαν θυγατέρα' καὶ ὁ σὸς δὲ πατὴρ ἔγημε τὴν τοῦ ἐμοῦ 

Ν ,ὔ ΕῚ - ᾿ ΕῚ ͵7ὔ Ὁ ἂν Ἂν Ν εν 

πατρὸς θυγατέρα, ἐξ ἧς σὺ ἐγένου: αὕτη δ᾽ ἔστιν ἣν σὺ 
᾿ή ΄-“ “Δ 7] “ 3 7 

πολλάκις παῖς ὧν ὅτε παρ ἡμῖν ἦσθα ἐτιθηνήσω" καὶ 
« , » , ἃ ΤΟΝ - 7 7 Ψ ὁπότε τις ἐρωτῴη αὐτὴν τίνι γαμοῖτο, ἔλεγεν ὅτι Κύρφ᾽ 
ἐπιδίδωμι δὲ αὐτῇ “ἐγὼ καὶ φερνὴν Μηδίαν τὴν πᾶσαν" 
οὐδὲ γὰρ ἔστι μοι ἄρρην παῖς γνήσιος. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν" 

φοὺ δὲ Κῦρος ἀπεκρίνατο, ᾿Αλλ, ὦ Κυαζάρη, τό τε γένος 

ἐπαινῶ καὶ τὴν παίδα καὶ τὰ δῶρα: βούλομαι δὲ, ἔφη. σὺν 

τῇ τοῦ πατρὸς γνώμῃ καὶ τῇ τῆς μητρὸς ταῦτά σοι συναι- 
νέσαι. εἶπε μὲν οὖν οὕτως ὁ Κῦρος, ὅμως δὲ τῇ παιδὶ 
πάντα ἐδωρήσατο ὁπόσα ς ᾧετο Κυαξάρῃ χαριεῖσθαι. ταῦτα 

᾿ » 

δὲ ποιῆσας εἰς Ἰ]έρσας ἐπορεύετο. 
Ἢ Ν δ᾽ ψ: Ν ΄σ Π σι « 7 » 7 , Ν 

πεὶ ὃ ἐπὶ τοῖς [Περσῶν ὁρίοις ἐγένετο πορευόμενος, ΤΟΓ[ιῚ 
δ᾿ "7 4 » ΄- , “",Ὁ Ἁ Ἀ ἴω 

μὲν ἄλλο στράτευμα αὐτοῦ κατελιπεν, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς 
,] ᾽ Χ , ͵ “- Ν ἷ ΄“ 

φίλοις εἰς τὴν πολιν ἐπορεύετο, ἱερεῖα μὲν ἄγων ὡς πᾶσι 
΄ ΄ Ν ὦ “ ἷ᾿ - 

Πέρσαις ἱκανὰ θύειν τε καὶ ἑστιᾶσθαι: δῶρα δ᾽ ἦγεν οἷα 
μὲν ἔπρεπε τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ἄλλοις φίλοις, 

οἷα δ᾽ ἔπρεπεν ἀρχαῖς καὶ γεραιτέροις καὶ τοῖς ὁμοτίμοις 
πᾶσιν" ἔδωκε δὲ καὶ πᾶσι Πέρσαις καὶ Περσίσιν ὅσαπερ 

Ν “-“ “, ΄ “ » ͵ Ἃ » ’ὔ 

καὶ νῦν ἐτι δίδωσιν ὅτανπερ ἀφίκηται βασιλεὺς εἰς []έρ- 
Ν ᾿ , Ν 7 

ζω σας. ἐκ δὲ τούτου συνέλεξε Καμβύσης τοὺς γεραιτέρους 
“ Ν χ ΄- ’ 

Περσῶν καὶ τὰς ἀρχὰς, οἵπερ τῶν μεγίστων κύριοί εἰσι: 
Ω ν᾽ Ν “ ἃς ς ’ὔ 

παρεκάλεσε δὲ καὶ Κῦρον, καὶ ἔλεξε τοιάδε. 

21 

ἐτιθηνήσω] ἐπὶ δηνήσω Ἀ. αὐτῇ ἐγὼ] ἐγὼ αὐ- 
τὴν ). τὴν πᾶσαν] πᾶσαν 1). 20. τὰ οἴη. Α.α. γνώμῃ ρΡοϑβῖ μητρὸς 1). 
οὖν οτη. 1).(. κυαξάρει Α.α. καὶ τῷ κυαξάρῃ “χαρίζεσθαι Α.α. 
21. ἐπορεύετο] Ροβί Ποὺ ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τοῖς ποῖ. οὔα ἐπορεύετο τορϑας Ρυῃ- 

ΟὔἹ5 Ἰηἴγα ποΐδηβ ἃ. τοῖς φίλοις ἄλλοις ἃ. ἀρχαῖς] ταῖς ἀρχαῖς ἐυ 
γεραιτέροις] τοῖς γεραιτέροις 1). καὶ πᾶσι] πᾶσι 1). 22. τοὺς] τούς τε 

ΤΟ. πολλάκις σὺ Ὁ. 

10. καὶ αὐτὴν] 1π|6]]Π|ρθ ταῦτα τὰ 
δῶρα, τηηογα ἃ ἢ]1ὰ δ]]αΐα, οὖ ᾿ρβᾶϊη 
ἢ] ΙΔ πὶ τηθαῃ. 5ΟΌΗΝ, 

21. εἰς τὴν πόλιν] ᾿αβαγραάαβ, πὖ 
᾿ηἰογργθίαϊιν [κοῦ Ῥογίον, Ἴγαυοὶς τη 
Οεογσία, Ῥεγϑδία, δ᾽6. ΝΟ]. 1, Ῥ. 
Ἰοηδνων τι; 15... 134. 
ὡς} ὅσα ϑο!ποιάθγιιβ, αιατην]8 ὡς 

ΠΟ ἃρίβ ἀδίθπαθηβ: πᾶπη ἃὉ ἱκανά 
ΠΟΠ ΡΟΒ56. ΒΈΒΡΘΠΠΙ, απὸ Ἰοσο 60]]Ὸ- 
οδἴθιη] Θδί, ἀρρᾶγοῖ, Αδδίϊπουα ἀ60ε- 

-"" 
Θϑ )" 

θαΐ σοιηραγ 0 η6. ἸΟΟΟΥ ΠῚ (551}}}}}1- 
ΤΟΥ». τ. δῶ; θ.0. ΤῊ 

ἔτι δίδωσιν] (ὐπίτα Δανοηΐαπε! ΓΘΡῚ 
ΤῊ Π6Γα ΘΠ ῬΕΥβὸθ 51 Πσ.}} οὔδθιθ- 
θαηΐ, παιγδηΐο Ζ]δηο Ὗ'. Ε].1,21,.22, 
24. ΒΟΉΝ, 

ἀφίκηται---εἰς Πέρσας  ἈδρΊαΠΙ ΘΗΪΠῚ 
Βαθυ]οη6 βθάθιη ἔγοαθηῦι5 δ ζα- 
θαΐ, αιιᾶτὴ ΡΓῸ ΔΠΠη] ἴθιη ρϑβίαυ δτι5 σα πη 
5515. οὐ οθαΐδηϊ]β ρουπηϊαραΐ τῸΧ 
Ῥεγβαύα. 50 ΕΝ. Υ. 8. ὅ, 22. 
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! Ζ ᾿ 

᾿Ανδρες Πέρσαι καὶ σὺ, ὦ ὦ Κῦρε, ἐγὼ ἀμφοτέροις ὑμῖν [12] 
εἰκότως εὔνους εἰμί: ὑμῶν μὲν γὰρ βασιλεύω, σὺ δὲ, ὦ 
Κῦρε, παῖς ἐμὸς εἶ. δίκαιος οὖν εἰμι, ὅσα γιγνώσκειν δοκῶ 

Ν “- Ά “ , ἣ᾿ ᾿ ᾿. 

.4 ἀγαθὰ ἀμφοτέροις, ταῦτα εἰς τὸ μεσον λέγειν. τὰ μὲν γὰρ 
παρελθόντα ὑμεῖς μὲν Κῦρον ηὐξήσατε στράτευμα δόντες 
καὶ ἄρχοντα τούτου αὐτὸν καταστήσαντες, Κῦρος δὲ ἡγού- 
μενος τούτου σὺν θεοῖς εὐκλεεῖς μὲν ὑμᾶς, ὦ Πέρσαι, ἐν 

΄ σιν 7 ἤ 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἐποίησεν, ἐντίμους δ᾽ ἐν τῇ Ασίᾳ πάσῃ) 
-“ Ἁ ψ 3 ᾿ Ν 

τῶν δὲ συστρατευσαμένων τοὺς μὲν ἀρίστους καὶ πεπλούυ- 
΄-“ Ν ΄- Ν Ν ἢ 7 

τικε, τοῖς δὲ πολλοῖς μισθὸν καὶ τροφὴν παρεσκεύακεν" 
ς ἊΝ ’ὔ “ , γό ᾿ 

ἱππικὸν δὲ καταστήσας Περσῶν πεποίηκε Ἰ]έρσαις καὶ πε- 
3 “Ὁ Ἁ κὺ Χ Ἅ, -“ 

4 δίων εἶναι μετουσίαν. ἢν μὲν οὖν καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω 
Ἄ “- Ν ΕῚ “- 5 » ἐ 2) Ἐ 

γιγνώσκητε, πολλῶν καὶ ἀγαθῶν αἰτιοι ἀλλήλοις ἐσεσθε 
ἍΓ, ἴδὰ Ν ἼΥ σι ΟῚ Ν “ ’ 7, » 

εἰ δὲ ἢ συ, ὦ ἸΑῦρε, ἐπαρθεὶς ταῖς παρούσαις τύχαις ἐπι- 
, “- 2, 7 “ “ 

χειρήσεις καὶ “Περσῶν ἄρχειν ἐπὶ πλεονεξίᾳ ὥσπερ τῶν 
ἄλλων, ἢ ὑμεῖς, ὦ πολῖται, φθονήσαντες τούτῳ τῆς δυνά- 

μεως καταλύειν πειράσεσθε τοῦτον τῆς ἀρχῆς, εὖ ἴστε ὅτι 
) 5 ἐμποδὼν ἀλλήλοις πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔσεσθε. ὡς οὖν 

Χ ΡΥ 7] 5 Ν 3 Ν 3 ν - ᾿ψ, ἤ 

μὴ ταῦτα γίγνηται, ἀλλὰ τἀγαθὰ, ἐμοὶ δοκεῖ, ἐφη. θυσαν- 
΄΄ “-“ ἈΝ ΝΜ ν 

τας ὑμᾶς κοινῇ καὶ θεοὺς ἐπιμαρτυραμένους συνθέσθαι, σε 
᾿ ἊΨ “- “ 3 Ψ Ψ Ψ Ἂ 

μεν, ὦ Κῦρε, ἣν τις ἐπιστρατεύηται χώρᾳ [ἱϊ]ερσίδι ἢ 11]ερ-- 
΄“- ’ “ ἴω 7 ͵ 

σῶν νομους διασπᾶν πειρᾶται, βοηθήσειν παντὶ σθένει, 
΄“ ᾿Ὶ 3 ͵7ὔ 5 ΔΟῬ. ΄σ. ΄ιἅ. 5 ΄᾿. 

ὑμᾶς δε, ὦ Πέρσαι, ἣν τις ἢ ἀρχῆς Κῦρον ἐπιχειρῇ κατα- 

σὺ ὦ] σὺ ὦ παῖ Ὁ.Ψ. 22. μὲν] μὲν γὰρ 1). θεοῖς] τοῖς θεοῖς Π, συστρατ.} 
αὐτῶν Δα 4. ἴ)., ογίαμη 6Χ συστρατευσάντων, π΄ Μ., ΠΟΥ. 1Π πηρ΄. πεπλού- 
τηκε Α.Ε., πὖ νιαοδίατ, 1). δὲ ΟἿΠ: 1). 24. ὦ οτη. 0. ὥσπερ] ὥσπερ 
καὶ Ὁ). ἐμποδῶν Δ.}). 25. οὖν ἃ. 5.ν. 1. ἡμᾶς Δ.}). ἐπιμαρτυ- 
ρομένους Ὦ. σὺ Ὁ. ἐπιστρ.} ἐπιστρ. ἢ Α.α. ἀνασπᾶν 

ΤῈ ἄρχοντα---καταστήσαντες] τ ἘΝ» 
μετουσίαν) Ἐξαυϊξαῦιδ. σαι ρο5. α681- 

ἀογαΐῖ : Ῥϑύβια δυΐθηι τηοηΐιοϑα δα α]- 
ἰαΐαμη βεῖι ἱπποτροφίαν ΠΟΠ δατηϊ{6- 
Ῥεῖ. Αα Ροββθεβιοῃηθῃῖ ἰριθαν οἱ ἀο- 
ΤῊΪ Πα ΘΠ ΡΘΒΙΤη ᾿Π]ΡΘΙῚ ῬΘΓΒΙΟΙ 
ΓΘΡΊΟΠΙΙΠΙ Δα ΠΊ1581 ΡΘυβθο τοί αἰοπη- 
[ἃ Οντο, αὶ ρυϊτητιβ δα ϊξαΐιπι Ρου- 
ΒΥ τη ᾿ηϑύπ|. 5ΟΗΝ. 

24. ἐπὶ πλεονεξίᾳ] {01 515. ΤΠΘ]ΙΟΙΘ 
σΟΠαΙΠΊΟΠ6, ταὖὖ 5018 ΤΠ ΡΟΓΘ5. ῬΘΓΒΙΒ, 
πορΊ θεία, αποίογιαΐθ τῶν γεραιτέρων 
καὶ ἀρχῶν, 6 αα]θιι8 5. 22, Ἰοχυΐίαν. 
Χρη. (Οὐοπητηθηΐ. Ι, 6,12: Οὐκ ἐξαπα- 
τᾷς ἐπὶ πλεονεξίᾳ. ἐπεὶ. Οὐ. 3,5»15: 
Ὅτι ἡ Λακεδαιμονίων πλεονεξία πολὺ 

εὐκαταλυτωτέρα ἐστὶ τῆς ὑμετέρας γε- 
νομένης ἀρχῆς. ΞΟΗΝ. 

25. συνθέσθαι] ἘΣ ΧΘΙΉΡ] ΠῚ 6] αβτη αὶ 
ῬδΟΙ [ρα] ᾿πίου ΕΡΏΟΤΟΒ Ποτηϊπ6 ο]- 
γΙλαῦ]5 οὗ ΤαρῸ 5 [,ΔΟΘ ΘΟ Π]ΟΠΙΟΓΙΙΠῚ 4πο- 
ν]Β ΤΠΘΏ86 ἴδοῖ! 6αχ Ἀθρι]. [Δορα. ΤΡ» 
7» Ῥοβϑυϊ Ζουαηϊαβ. ΘΟῊΝ, Τμας. 5, 
47. 3: Βοηθεῖν ᾿Αργείους καὶ λείους 
καὶ Μαντινέας ᾿Αθήναζε καθ᾽ ὅ τι ἂν 
ἐπαγγέλλωσιν ᾿Αθηναῖοι. 

νόμους διασπᾶν ατιοΐατη ο8ὲ 6χ ρῃγᾶ- 
51 τὸ ὀχύρωμα διασπᾶν, νΆ110 ροΙΤαρίο 
ΟΧΙΡΘ, 400 αὐΐαν Η!β. τ. 3, 2, 3, οἱ 
4, 4, το. Ῥο]γθῖ5 2, 69, τὰ προτει- 
χίσματα ὃ. αἰχιι. ΞΟΗΝ, 
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ἠ “δ » ,ὔ 7 “ ἰῳ ͵7] ΄ Ν 

παύειν ἢ αφίιστασθαι τις τῶν ὑποχειρίων, βοηθήσειν καὶ 
Ἂς -“ 3 ΄σ Ν 7 3. ὦ “Ὁ ΕῚ Ἄ ᾿ χ4 

φόυμιν αὑτοῖς καὶ ἵζυρῳ καθ ὁ τι ἂν ἐπαγγέλλῃ. καὶ ἕως 
δ Ἃ ἌΣΤΟΝ “- Γ᾽ ᾧ ΟΝ ἐ Ἐπὶ εν » ᾿ ΄, σ 

μὲν ἂν ἐγὼ ζῶ, ἐμὴ γίγνεται ἡ ἐν Πέρσαις βασιλεία: ὅταν 
᾿ς ἌΝ , “ σ ή 5΄Ν ἊΝ Νν Ὁ Ν 

ἐγὼ τελευτήσω, δῆλον ὅτι Κύρου, ἐὰν ζῆ. καὶ ὅταν μὲν 
- 3 ᾽ ᾿φ 7] “Δ ΄ι ΕΣ ΄ι. 

οὗτος ἀφίκηται εἰς Πέρσας, ὁσίως ἂν ὑμῖν ἔχοι τοῦτον 
θύειν τὰ ἱερὰ ὑπὲρ ὑμῶν ἅπερ νῦν ἐγὼ θύω: ὅταν δ οὗτος 
ἔκδημος ἢ» καλῶς ἂν οίμαι ὑμῖν ἔχειν εἰ ἐκ τοῦ γένους ὃς 
ἂν δοκῇ ὑμῖν ἄριστος εἶναι, οὗτος τὰ τῶν θεῶν ἀποτελοίη. 

Ξ' ΞΘ ΕΎ 7, ΄ , Ν ἘΞ 
“ἡ ταῦτα εἰπόντος Καμβύσου συνέδοξε Κύρῳ τε καὶ τοῖς Περ- 

χω 7 7 - , Χ 

σῶν τέλεσι" καὶ συνθέμενοι ταῦτα τότε καὶ θεοὺς ἐπιμαρ- 
΄, “ “- Ὑ, ν π ᾿ 

τυράμενοι οὕτω καὶ νῦν ἔτι διαμένουσι ποιοῦντες πρὸς ἀλ- 
λήλους Πέρσαι τε καὶ βασιλεύς. 

5 7  ῳ ΄σι 

ἄπῃει ὁ Αὔρος. 

7] οἵ ,ὔ 

τούτων δε πραχθέντων 

Ὡς δ᾽ ἀπιὼν ἐγένετο ἐν Μήδοις. συνδόξαν τῷ πατρὶ καὶ 
τῇ μητρὶ γαμεῖ τὴν Κυαξάρου θυγατέρα, ἧς ἔτι καὶ νῦν 
λόγος ὡς παγκάλης γενομένης. 

ἀνεζεύγνυ. 

ΚΕΦ. 

γήμας δ᾽ εὐθὺς ἔχων 

πὶ 

» Ν “Ὁ. ἴω ἊΣ 50 7 » ω ’, 5, 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐν Βαβυλῶνι ἢν, ἐδόκει αὐτῷ σατράπας ἠδὴ 

ἐπαγγέλλῃ) οὗτος ἐπαγγέλλῃ 1). 
οὗτος οἵα. ἢ). ἔχειν 9. ἘΡΌΙΗΣ Τ): 
οὕτως Ὦ. δὲ] τότε 1). 
λόγος] ὁ λόγος 10. 
λου 1,.. Πὶς δυΐεπι Α.(. τηρ. γάμος κύρου. 

28. καὶ τῇ μητρὶ οἵη. Α.α. 

26. γίγνεται Τὰ. γίγνηται Α.1).(. 
ἐπιτελοίη 1). 27. τότε ταῦτα 1). 

κυαξάρους 1). ἣν Α. 
παγκάλης Π.Ε.Η. παγγάλου Α. παγκάλλου α. παγκά- 

Ροϑί γενομένης ᾿θτὶ δἀάαηῖ : 
Ἔνιοι δὲ τῶν λογοποιῶν λέγουσιν ὡς τὴν τῆς “μητρὸς ἀδελφὴν ἔ ἔγημεν" ἀλλὰ γραῦς 
(γραὺς 1).}) ἂν καὶ (καὶ οτη. 1).} παντάπασιν ἦν ἡ παῖς. 

27. καὶ νῦν ἔτι] [60 Τὸ χ 56116] 58]- 
θτη ῬΓΟΠοΙβοθ γαῖαν ἴῃ Ῥογβίδιη : σποα 
ἰτηθη ἴδοογο πορ]οχι Οςἤιι5., Παυγαηΐα 
ΡΙαΐάγοθο 1η ΑἸοχαπάγο. 5ΟΗΝ, 

28, τῇ μητρὶ] (οηΐ. 5.20. ΖΕΌΝ, 
παγκάλης ] ΤΟΥ ἔΟΥΓΓΉΔΒ ΘΠ] 1ΠῚ νὰ- 

γἹαίαν δἴϊαμῃ Η. τ. 9, 2, 10, Αυβίορῃ. 
Ρ]. τοιϑ, 864 τ τη0]]ογ685 ργθ θδηΐ 
4 οδηι ἀριια Ρ]αϊοηθιη σοηβίδηο 
εβί παγκάλη. 

ἔνιοι ---ἡ παῖς] ΑΑ νεῦῦὰ ἃ πιθ 
6]θοῖα μδὸ βαηΐ δηποίδιοηθβ ΟΠ Π6Ι- 
θυ]: ““ λογοποιῶν) ϑιαηΐ ΠΙΒίΟΥΙΟΙ, τ 
τηοποῖ οἤδιη Παγροοταίίοη. [)15886η- 
5 τη (ἴοδιθ ἀρὰ ΡΠοίμπιηῃ οἱ Ηετο- 
αοἵϊ 2,1,2,2, δΔηποίαν!ῦ Ζεαιηϊι5. Μα]- 
ει ΔΠΠποΟίδ.!οπθιη πὰ η0 ΟΠ δἰδϑϑίὶ Χ6- 
ΠΟΡΠΟη. οά 8ὶ 46 σοπ)ιρίο (Τὶ 

ΓΛὈγ] ἀνεζεύγνυε. 

ἀπθιζαύπιτα ἔπ]ΐ, αὰ νΘΥῚ ΒΡΘοΙΘ ρΡούαϊ 
ΧΟΠΟΡΠΟη ἰδηαδηη γογα ΠΟΡΪΒ οἱ 
οὐρα νϑηαΐαγο απο ππσαβηιθ ΠαΙΓα- 
νῦξ Εογίαθβθ ἤφθο οχ δημποίδιοῃθ 
(γι ητηδίϊοὶ Ἰπητη]ρταγιηΐ ἴῃ ΟΓΑΙΟ- 
Π6ΠῚ ΧΘΠΟΡΠΟΏΙ8.---ἀδελφὴν]ὔ Ατηγίϊη 
Αϑύναρ!β Π]Ι τὴ ϑΡ᾿Γἄπηδ0 ουϊάδιη Πὰρ- 
ἰδτη, ΠΑΡ ηΐΘ (δὰ. ---ἡ παῖς) ἔϑῇ ἴῃ 
ΘΟΠΙΡΔΡΑΟΠ6 ἡ παῖς οτιπὶ δηϊοοοαθηΐε 
γραῦς ΟΧΥΙΠΠΟΙ ΠῚ, οι ἀαθιῖο 8η 
45] τυ ΧΘπορμοη." ΝΊΒῚ] Ἰπθρίϊιιδ 
ΠηρῚ ροίοβί τοῖο ἢυς Δααϊαπηθπίο, οὶ 
511}11}1ἃ ἀπο 6͵601 βιιρῦα 6, 1, 51; 7, 3» 
τ6. ὕὐὑμῃ λογοποιῶν αἰζθτη ξοηἴογθη. 
Ἃ“πτὴ ἀκ ϑυκλκιῤμ 1ῃ νΘΥΡῚ5 αἴι86 ΒῈΡ- 
πρὺν Ἰυαηοανὶ 2, 2,12. 

. σατράπας. ἨετοάοίιιΒ. 3, 39, ἃ 
ποτὰ Ηγϑβίαβριβ ν]ρΊηὉ] δαίγαρὶδβ 1π- 
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πέμπειν ἐπὶ τὰ κατεστραμμένα ἔθνη. τοὺς μέντοι ἐν ταῖς 
ἄκραις φρουράρχους καὶ τοὺς χιλιάρχους τῶν κατὰ τὴν 

χώραν φυλακῶν οὐκ ἄλλου ἢ ἑαυτοῦ ἐβούλετο ἀκούειν" 

ταῦτα δὲ προεωρῶτο ἐννοῶν ὅπως εἴ τις τῶν σατραπῶν 

ὑπὸ πλούτου καὶ πλήθους ἀνθρώπων ἐξυβρίσειε καὶ ἐπι- 
χειρήσειε μὴ πείθεσθαι, εὐθὺς ἀντιπάλους ἐ ἔχοι ἐν τῇ χώρᾳ. 

ὁ ταῦτ᾽ οὖν βουλόμενος πρᾶξαι ἔγνω συγκαλέσαι πρῶτον 
τοὺς ἐπικαιρίους καὶ προειπεῖν, ὅπως εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν 
οἱ ἰόντες" ἐνόμιζε γὰρ οὕτω ῥᾷον φέρειν ἂν αὐτούς" ἐπεὶ δὲ 
κατασταίη τις ἄρχων καὶ αἰσθάνοιτο ταῦτα, χαλεπώς ἂν 

ἐδόκουν αὐτῷ φέρειν, νομίζοντες δι’ ἑαυτῶν ἀπιστίαν ταῦτα 
) γενέσθαι. οὕτω δὴ συλλέξας λέγει αὐτοῖς τοιάδε. 

"Ανδρες φίλοι, εἰσὶν ἡμῖν ἐν ταῖς κατεστραμμέναις πό- 
λεσι φρουροὶ καὶ φρούραρχοι, οὺς τότε κατελίπομεν" καὶ 
τούτοις ἐγὼ προστάξας ἀπῆλθον ἄλλο μὲν μηδὲν πολυ- 

πραγμονεῖν, τὰ δὲ τείχη διασώζειν. τούτους μὲν οὖν οὐ 
7 ἴω 3 ἴω 3 Ν “ Ἀ 

παύσω τῆς ἀρχῆς, ἐπεὶ καλῶς διαπεφυλάχασι τὰ προστα- 

φυλάκων Ὁ). χιλιάρχους] χ ἴῃ γΆΒ. δὲ ὁ ΔΙΌΘ τη ἃ ΘΟΥΤ., Πδ8] ΡΓ. φιλάρ- 
χους, (. αὐτοῦ 1). ἀντίπαλα 1). ἀντιπάλοις (. ΡΥ. ἐν τῇ χώρᾳ Ξ χοι ΟΣ 
Ζι ἴσασιν }. ἰᾶσιν α. οἷοιῃ. ἢ. ῥάᾷδιον Α.(. οὕτως ἂν ῥᾷον φ. αὐτοὺς 1). 
δι᾿’ αὐτὴν αὐτῶν ἀπ. Ὦ. διὰ τὴν ἑαυτῶν ἀπ. Μ. ίγνεσθαι 1). 3. πόλεσι 

ὴ ᾧ ᾿ γΎ ίγ , Ὑ 

φρουροὶ καὶ οἴῃ. 19. μηδὲν] οἵη. 9). οὐδὲν ἃ. διαπεφυλάχασι Βυϊίίτηδη- 

τ: 

Ππ5 τάατῃ. ν. Φυλάσσω. ΠΕ δι Α.α. ργ. διαπεφυλάκασιν 1). 

Βα πί85 [1556 οἱ σϑῖὴ {ὑγἹαἰατϊατη 46- 
Βουρίδμῃ πᾶῖταΐῖ. 5ΟΌΗΝ, 

4. ἄλλους---σατράπας ΑἸΙ05 ΠΟΙΏΪΠ8 
Οὗ ΤΙ Π616 ΒΑ Δ ΡΑΙΙΠῚ ΟΥ̓ΠδῖΟΒ ΓΗ] [Δ ΠῚ. 
ΒΟΌΗΝ. 

οἵτινες ἄρξουσι] ΟΙΠοἱὰ ΒΔΓ ΔΡΑΓΌΓΩ 
οὐ ὑπάρχων 56ὰ οἰκονόμων αἷὰ 8θρᾶ- 
ταῖδ τηδ βου αηΐ, ἀθτηιιτη 1ῃ ΘΟρΏΔ(Ι8 οὖ 
ΘΟΠΒΔΏΡΊΠΘΙΒ. ΓΘ 8. ΘΟΠ] Ποία Β5Έ6Ρ6. 
Οοηΐ. Ηφογθη [ἀθθη οἴο. ᾧ. 2, Ρ. 469. 
ΝΘΙΡ6 πο ΧϑηοΡἤΟη ΠΟῊ ἴδῃ 8οσα- 
γαΐθ αἰβηχι οἴποῖα βαίγα ρα τι πὶ α1181 
ἴῃ (Ποοπουηῖοο α. 4.5 ὉΡῚ ὈΥϊτατιπὶ τηπ- 
ποῖὰ φρουράρχων εἰ χιλιάρχων 5. 5-8, 
ἀθβου θῖν. δοχαπηΐαν ᾿πα6 οἰκονόμοι 
ΤΘΡῚΙ, 405 ἴα ἀοβισπαῖ: Καὶ εἰσὶ δ᾽ 
αὐτῷ οἱ ἄρχοντες διατεταγμένοι ἐφ᾽ ἑκά- 
τερον οὐχ οἱ αὐτοὶ, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἄρχουσι 

Ἀ 

τῶν κατοικούντων τς Και τῶν ἐργατῶν, 

καὶ δασμοὺς ἐκ τούτων ἐκλέγουσιν᾽ οἱ 
δ᾽ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων φρουρῶν. 
ΗἸ βαΐγαρὶβ ρᾶγυῖββθ νἹ θη, ΟῸΠῚ 
φρούραρχοι οἱ χιλίαρχοι 50]1 τορὶ ρᾶ- 
Τογθηΐ. ὥρα ἤθβοῖο αοπιοῦο ᾿πΐου- 

Ῥτδίθυ, σποα ἸθΙάθιη 5. 11, δααιϊίαν: 
΄“ ἃ ΄, “ τ 

Οπου δ᾽ ἂν σατράπης καθιστῆται, οὗτος 
ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμελεῖται. 1Ὁ)- 
ὈΙὰΠῚ ΘΠ1ΠῚ οϑί, ΠῸΠῚ 1Π.6]]Π]ρΘΏ ΠῚ 
810 ΒΔΓ Ρα8. ΟἸΥΔΠῚ οὖ Τ6Ὶ ΤΏ]]108115 οἵ 
ΟΘΟΟΠΟΙΉΙΟΘΒ. ΘἜΒΒ1586, Π6 6 8105 [1886 
101 νϑὶ] οἰκονόμους ΥΤΕΡΊΟΒ ν6] φρουράρ- 
χους, Δῃ Ροΐ8 ψγο]πουῦ ΒΡ ΔΓΕ, 
ΒΊΑ ΡΆΠῚ ἸΠΒΡΙΟΘΙΘ οὖ ΟΌβουν τ φρου- 
ράρχους εἷ οἰκονόμους τορ105, εἴ οα- 
ΓΆΓΘ αὖ αἴογητ6 ΟΠΟΪΟ διὸ βαιβίδοϊαϊ. 
δια ἀϊοίίο ἀμφοτέρων τούτων ἐπιμε- 
λεῖται ῬΟΒίθυΙΟΥΘ ἢ) ἤδης ἱπίεγργοία- 
ὉΙ]ΟΠΘτὴ ΔαπἸ6γ6 πο νἸἀθίαγ. (Οὐδγίθ 
1Πι4 δρραγοῖ 6 Ἰοοο (ξοοποιηϊοὶ 886- 
ἴγαρ88 ΠῸΠ ἢδθυϊββα τῇ ααδβάδιη 
ῬτΟν]ηοἾα5, αὐτὴ ΧΘΠΟΡΏΟΏ ἰδία βουὶ- 
Ὀεγοῖ. ΒΟῊΝ. 

τελέσουσιν] Ἀδοία Οὐ δίιμ Κἂν. 
[μδοΐ. Ρ. 242 ΠΌΤΟΥ ΠῚ 41 Πϊς ρι- 
τὰ Ὀατι ΘΟΠΒΘΏΒ1] ἴῃ ζογτηδ βοϊαύα ἢἰ- 
ὮΠ]Ὸ Ρ] 5 ὑπ] 1586 δι ΘρῸ ἴῃ ἐλάσω 
ΡῬΓῸ ἐλῶ δὰ Απδῦ. 7, 7. 55» Οδίθηα!ι 1)., 
1 ΘΟΠ ΓΑΤΊΔΠῚ Ρᾶγίθτη ὙΥἹΠ]ΊΌΒΙΙΒ 1, 6, 2. 

ΕΘ 
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χθέντα᾽ ἄλλους δὲ σατράπας πέμψαι μοι δοκεῖ, οἵτινες 
ἄρξουσι τῶν ἐνοικούντων καὶ τὸν δασμὸν λαμβάνοντει 
τοῖς τε φρουροῖς δώσουσι μισθὸν καὶ ἄλλο τελοῦσιν ὅ τ 

ἂν δέῃ. δοκεῖ δέ μοι καὶ τῶν ἐνθάδε μενόντων ὑμῶν, οἷς 
ἂν ἐγὼ πράγματα παρέχω πέμπων πράξοντάς τι ἐπὶ ταῦτο 
τὰ ἔθνη, χώρας γενέσθαι καὶ οἴκους ἐκεῖ, ὅπως δασμοφο: 
ρῆταί τε αὐτοῖς δεῦρο, ὅταν τε ἴωσιν ἐκεῖσε, εἰς οἰκεῖς 

5 ἔχωσι κατάγεσθαι. ταῦτα εἶπε καὶ ἔδωκε πολλοῖς τῶν φί 
λων κατὰ πάσας τὰς καταστραφείσας, πόλεις οἴκους κα 
ὑπηκόους" καὶ νῦν εἰσιν ἔτι τοῖς ἀπογόνοις τῶν τότε λα 
βόντων αἱ χώραι καταμένουσαι ἄλλαι ἐν ἄλλῃ γῆ" αὐτο 

6 δὲ οἰκοῦσι παρὰ βασιλεῖ. Δεῖ δὲ, ἔφη, τοὺς ἰόντας σατρά. 
πας ἐπὶ ταύτας τὰς χώρας τοιούτους ἡμᾶς σκοπεῖν οἵτινε: 
ὅ τι ἂν ἐν τῇ γῆ ἑκάστῃ καλὸν ἢ ἀγαθὸν ἢ, μεμνήσοντα 
καὶ δεῦρο ἀποπέμπειν, ὡς μετέχωμεν καὶ οἱ ἐνθάδε ὄντε: 
τῶν πανταχοῦ γιγνομένων ἀγαθῶν: καὶ γὰρ ἣν τί ποι 

γ δεινὸν γίγνηται, ἡμῖν ἔσται ἀμυντέον. ταῦτ᾽ εἰπὼν τότ' 
μὲν ἔπαυσε τὸν λόγον, ἔπειτα δὲ οὗς ἐγίγνωσκε τῶν φίλω! 
ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐπιθυμοῦντας ἰέναι, ἐκλεξάμενος αὐτῶ: 
τοὺς δοκοῦντας ἐπιτηδειοτάτους εἶναι ἔπεμπε σατράπας εἰ: 
᾿Αραβίαν μὲν Μεγάβυζον, εἰς Καππαδοκίαν δὲ ̓ Αρταβά: 

τελέσουσιν Α.Ὁ 4. φρουροῖς ] πρώτοις φρουροῖς 1). ἄλλως 1). σοΥν. 
πρά μενόντων 1106 Γ Βτοάτοὶ, οπι. ἃ. ἃ. μὲν ὄντων 1). παρέχων πέμπω 1). 

ἕαντας 1). τὰ ἔθνη ταῦτα α.Μ. δασμοφορῆτέ )ὴ. δασμηφορῆται τε ἴ.. ὅτα 
τε] καὶ ὅταν τε . 5. κατὰ πάσας] καταστάσας [ογίαββθ ΡΥ. Ο. πόλεις 
χώρας }). καὶ ὑπηκόους οτη. .α. καὶ νῦν εἰσὶν ἔτι Μ. καὶ νῦν εἰσιν ἐπὶ Αα 
καὶ νῦν ἔτι εἰσὶν 1). 6. καλὸν ἢ ἢ ἀγ. Ὁ. μετέχομεν 1}. ἡ. ἔπαυσε 
ἔτασσε 1). ἐπιτηδιοτ. ἃ. ἐπ. δοκοῦντας ). ἔπεμψε Ὁ. ἀραβίαν 1). Ργτ. 
5664 ρ 8. ν. ἀρραβίαν (. καπαδοκίαν (α. ΡΓ. 

Σκοπεῖν τι ἀγαθόν. ϑορῇ. ΑἹ. ν. 1165 
Σπεῦσον κοίλην κάπετόν τιν᾽ ἰδεῖν τῷδε 
αθὶ ᾿Π ΠΘΟΟΥΙἰοΙ 15, 2 : Ὅρη δίφρον αὐτ' 

4. πέμπων [Ὡ06]]]6] 41] 5. 16 ἔφοδοι 
ἀἸσαηίαν τηοπαϊῦ Ζθιηιι8. ΠΠῸΒ5 6οϑ- 

ἄγη ἴη Εἴοη. 4, 6, ἀϊοϊῖ: Πιστοὺς 
πέμπει ἐπισκοπεῖν, ααΐ, αἱ 68 5. ὃ, πι- 
στοὺς πέμπων. ἐπισκοπεῖται. 50ΗΝ. 

5: καὶ νῦν εἰσιν ἔτι] 4, 2, ὃ : Καὶ νῦν 
δ᾽ ἔστιν ἔτι ἰδεῖν ῥγῸ καὶ νῦν δ᾽ ἔτι ἰδεῖν 
ἔστιν ΓΟΒΌΓΑΙ Θχ Π]Θ] ΟΣ 8. [ηΐτὰ 7, 
ΤΠ; οὐδέν εἰμι ἐγὼ ἔτι. ὃ, 3, οὐδὲ νῦν 
πιστεύει οὐδὲ εἷς ἔτι. Φαθρθοία ΔΌΓΘΙΩ 
καὶ ὑπηκόους. 

6. τοὺς ἰόντας} [Π{6]]Π|σ6, 41 Ρῥτο- 
[δοῦν δαηῦ 1ῃ ῬΓΟΝΊΠΟΙΆ5, ἴαϊοθ ΠῸΒ 
ΡΓΟΝΊἄθτο οἵ οἰ Προτο ορογίοῖ. 5ΟΌΗΝ. 

τοιούτους σκοπεῖν] Η]ἸΘΓΟΗΪΒ. 9, 1Ο: 

ΠΟῺ ΠῚ ΠΊΘΙΠΟΡ ἔυϊΐ Μαιδρτανίιϑ, 
ἀγαθὸν ἢ) Ηπο ρμογποθί παγγαίϊο ΡῸ 

Ἰγοϊθί ἂρ γα θοηθ 15. Ρ. 738 
515. 6586. {ΠΟΒΔΙΤῸΒ ΤΕΡῚΒ οἱ παραθέ 
σεις ὧν ἐπράττοντο φόρων, ὑπομνήματι 
τῆς οἰκονομίας" πράττεσθαι δ᾽ ἐκ μὲ 
τῆς παραλίας ἀργύριον, ἐκ δὲ τῆς μεσο 
γαίας, ἃ φέρει ἑκάστη χώρα" ὥστε κα 
χρώματα καὶ φάρμακα καὶ τρίχα, ἐρέαν 

ἤ τι τοιοῦθ᾽ ἕτερον καὶ “θρέμματα ὁ ὁμοίως 
τὸν δὲ διατάξαντα τοὺς φόρους Δαρεῖο 
εἶναι τὸν μακρόχειρα. ΗΝ, 



"5 δἰ δ Ὁ} ΘΓ ΠΥ ΣΟΜῈ 410 

ταν, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν μεγάλην ᾿Αρτακάμαν, εἰς Λυδίαν 
δὲ καὶ ᾿Ιωνίαν Χρυσάνταν, εἰς Καρίαν δὲ Αδούσιον, ὅνπερ 
ἡτοῦντο, εἰς Φρυγίαν δὲ τὴν παρ᾽ Ελλήσποντον καὶ Αἰο- 

8 λίδα Φαρνοῦχον. Κιλικίας δὲ καὶ Κύπρου καὶ ]Παφλαγό- 
νων οὐκ ἔπεμψε Πέρσας σατράπας, ὅτι ἑκόντες ἐδόκουν 
συστρατεύεσθαι ἐπὶ Βαβυλῶνα: δασμοὺς μέντοι συνέτα- 

ο ξεν ἀποφέρειν καὶ τούτους. ὡς δὲ τότε Κῦρος κατεστή- 
σατο, οὕτως ἔτι καὶ νῦν βασιλέως εἰσὶν αἱ ἐν ταῖς ἄκραις 

φυλακαὶ καὶ οἱ χιλίαρχοι τῶν φυλακῶν ἐκ βασιλέως εἰσὶ 

οκαθεστηκότες καὶ παρὰ βασιλεῖ ἀπογεγραμμένοι. προεῖπε 
δὲ πᾶσι τοῖς ἐκπεμπομένοις σατράπαις, ὅσα αὐτὸν ἑώρων 
ποιοῦντα, πάντα μιμεῖσθαι" πρῶτον μὲν ἱππέας καθιστά- 
ναι ἐκ τῶν συνεπισπομένων Περσῶν καὶ συμμάχων καὶ 
ἁρματηλάτας" ὁπόσοι δ᾽ ἂν γὴν καὶ ἀρχεῖα. λάβωσιν, ἀναγ- 
κάζειν τούτους ἐπὶ θύρας ἰ ἰέναι καὶ σωφροσύνης ἐπιμελο- 
μένους παρέχειν ἑαυτοὺς τῷ σατράπῃ χρῆσθαι, ἦν τι δέ- 
ται" παιδεύειν δὲ καὶ τοὺς γιγνομένους παῖδας ἐ ἐπὶ θύραις, 
ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ" ἐξάγειν δ᾽ ἐπὶ τὴν θήραν τὸν σατράπην 
τοὺς ἀπὸ θυρῶν καὶ ἀσκεῖν αὑτὸν τε καὶ τοὺς σὺν ἑαυτῷ 

ἰτὰ πολεμικά. Ὃς δ᾽ ἂν ἐμοὶ, ἔφη, κατὰ λόγον τῆς δυνεῖ 
μεως πλεῖστα μὲν ἅρματα, πλείστους δὲ καὶ ἀρίστους ἱπ- 
πέας ἀποδεικνύῃ, τοῦτον ἐγὼ ὡς ἀγαθὸν σύμμαχον καὶ ὡς 
ἀγαθὸν συμφύλακα Πέρσαις τε καὶ ἐμοὶ τῆς ἀρχῆς τι- 
μήσω. ἔστων δὲ παρ᾽ ὑμῖν καὶ ἕδραις ὥσπερ παρ᾽ ἐμοὶ 

λυκίαν Α.α. ἥτουν Α.α. ὃ. συστρατεῦσαι 1). μέντι Α. 
ἔταξεν 10. 9. δὲ ΟἸη. Ἂ (σϑει ν. ἢ, κατεστήσατο] κατεσκευάσατο ἴ). 
ταῖς οτη. Ὁ. 1ο. ὅσα δυνατὸν ἑ ἑώρων ποιοῦντα ἑαυτὸν Α.(. εἴ απ ποι- 
οὔντα αὐτὸν ΑἸὰ. ὅσα ἐπρῶν ποιοῦντα ἑαυτὸν (). ὅσα ἑαυτὸν ἑώρων ποιοῦντα Τ᾽. 
συνεπισπωμ. (ἰ. οοἵὖν. 5.Υ. ΓΛὈΥῚ ἐπιμελουμένους. γιγνομένους] ἐ ἐπιγιγνο- 
μένους ἢ). θύραις “ῳπἰμᾷ θύρας Α.1).α. παρ᾽ αὐτῷ] ἑαυτῷ [)ὴ. τὴν οτη. Ὠ. 
θύραν Δ.(. ρε. αὐτὸν 1).(. 1. ἐμοὶ οτη. |0. κατὰ λόγον] κατά- 
λογον (ἃ. ΠΟΥΤ. ξύμμαχον ἃ. ἔστωσαν Ἀ.α. ὑμῖν) υ εἴ ιν ἴῃ Τὰ8. Ὁ. 
ἕδραις Θίορπαηιιβ. ἕδραι (αϊια51 ἕδρᾳ) Δ.}).(. 

7. ᾿Αδούσιον]) Οοηΐ. 7. 4.7. Ξ6ΗΝ. 
9. ἀπογεγραμμένοι)]͵͵ ἴηπ οαἰαΐοφο 

δορρίϊ, αἱ 6, 2, 56. Ἰηϊογργείαϊαν Ζει- 
Ὠἶὰ8. Ναγαιῃ ἀπ ιαίϊο ταὶ βιρεῖ- 
οδύ, ΔΏΠΟΠ βία ἢ ΠΟΙΉΪΠἃ Θἴϊα τη 
βουρία ἢ οαἰα] ΟρῸ τηϑηϑουϊηῦ ἀρια γ6- 
σε Ῥεγβασιη. ( Οα81 ϑδίγα ρα γι 
αἸρηϊαβ ἔα ρογροίπα οὐ πογϑαϊζαΐθ δὰ 
Π]1οΒ. Ῥεγνεηιθθαΐ, ὑππὶ ΤΠ ΠΟΥ ΠΟΙΉΪ- 
ἤτιπὶ ἰοΥΐαβ86, βεὰ θαήθμῃ) ΡΘΕ ΒΟ ΓΤ 

ναγθίαβ ἃθυαί τπθιηου]ὰ ἀϑϑουναηἄα, 
5ΟΗΝ. 

1ο. αὐτὸν] δυνατὸν, αποά δάάαῃηί 

Α.., οὐἴπμι οχ αὐτόν. δὶς αὐτοῖς ἴπ 
δυνατοῖς σοΥΓαρύθχῃ [ἢ ἔγαρτηθηΐο Π)10- 
ἀοΥ ἀρ (ἃ. ὅγπο. ρ. 2Ὡ6η Ὁ. 

ὥσπερ παρ᾽ αὐτῷ] ἡ. 5.86; 8,11,6. 
1. ἔστων] Ηδης ἜΟΉΝΝ 4. 6.:το. 

6Χ Π]Θ]ΟΥ 115 γοβδυϊδιιατη ρΓῸ ἔστωσαν, 
ΓΘΟΘΡΙ 6Χ τηϊηῖι8 ὈΟΠ]Β, δβϑὶ [ΟΥ̓ ΠΊξ8 

ΕΘ 

[5] 

[6] 
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οἱ ἄριστοι προτετιμημένοι, καὶ τράπεζα, ὥσπερ ἡ ἐμὴ, τρε 
φουσα μὲν πρῶτον τοὺς οἰκέτας, ἔπειτα δὲ καὶ ὡς φίλοι 
μεταδιδόναι ἱκανῶς κεκοσμημένη καὶ ὡς τὸν καλόν τι ποι 

12 οῦὔντα καθ᾽ ἡμέραν ἐπιγεραίρειν. κτᾶσθε δὲ καὶ παραδείσου 
καὶ θηρία τρέφετε, καὶ μήτε αὐτοί ποτε ἄνευ πόνου σῖτο 
παραθῆσθε μήτε ἵπποις ἀγυμνάστοις χόρτον ἐμβάλλετε 
οὐ γὰρ ἂν δυναίμην ἐγὼ εἷς ὧν ἀνθρωπίνῃ ἀρετῇ τὰ πάν 
των ὑμῶν ἀγαθὰ διασώζειν, ἀλλὰ δεῖ ἐμὲ μὲν ἀγαθὸν ὁ ὄντ 
σὺν “ἀγαθοῖς. τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ ὑμῖν ἐπίκουρον εἰναι" ὑμᾶς ὃ 
ὁμοίως αὐτοὺς ἀγαθοὺς ὁ ὄντας σὺν ἀγαθοῖς τοῖς μεθ᾽ ὑμῶ 

12 ἐμοὶ συμμάχους εἶναι. βουλοίμην. δ᾽ ἂν ὑμᾶς καὶ τοῦτ 
κατανοῆσαι ὅτι τούτων ὧν νῦν ὑμῖν παρακελεύομαι οὐδὲ 
τοῖς δούλοις προστάττω" ἃ δ᾽ ὑμᾶς φημι χρῆναι ποιεῖν 
ταῦτα καὶ αὐτὸς πειρῶμαι πάντα πράττειν. ὥσπερ δ᾽ ἐγι 
ὑμᾶς κελεύω ἐμὲ μιμεῖσθαι » οὕτω καὶ ὑμεῖς τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶ 
ἀρχὰς ἔχοντας μιμεῖσθαι ὑ ὑμᾶς διδάσκετε. 

]αῦτα δὲ Κύρου οὕτω τότε τάξαντος ἔτι καὶ νῦ 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ πᾶσαι μὲν αἱ ὑπὸ βασιλεῖ φυλακο 
ὁμοίως φυλάττονται, πᾶσαι δὲ αἱ τῶν ἀρχόντων θύρο 
ὁμοίως θεραπεύονται, πάντες δὲ οἱ οἶκοι καὶ μεγάλοι κο 
μικροὶ ὁμοίως οἰκοῦνται, πᾶσι δὲ οἱ ἄριστοι τῶν παρόντω 
ἔδραις προτετίμηνται, πᾶσι δὲ αἱ πορεῖαι συντεταγμένο 
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον εἰσὶ, πᾶσι δὲ συγκεφαλαιοῦντο 

τ5 πολλαὶ πράξεις ὀλίγοις ἐπιστάταις. ταῦτα δὲ εἰπὼν ὦ 

14 

ἐπιγεραίρειν ΡοΟ]Ππχ 6, 187. 12. κτᾶσθαι (ἃ. Ῥτ 
αὖ ν]ἀοίαγ. δὲ οἵη. 10). ἄνευ πόνου ἄπονοι ἴ[). παράθητε 1). ΡΥ. πο 
ράθησθε οονΥ. ἂν οἵη. 1). ὑμῶν οἵη. Α. 13. τούτων] τούτων ὄι 
των πάντα οτη. (ἃ., αὶ Ὠϊς τηρ΄. ἠθικῶς, Μ. οὕτως 10. ἡμῶν 1 
ἀρχεῖα 1). μιμεῖσθε (ἃ. Ργῃ.. αὐ νά δἴαν. 14. οὕτως Α.1). οἱ οἱ 
κοι] οἶκοι 1). σμικροὶ (ἃ. ἄριστοι] ἄριστοι ὁμοίως 1). πᾶσι] "ΡΣ 
πᾶσαι. (ΟΟΥΤΕΧῚ 1η 66. ἃ. 1826. πᾶσι] πᾶσαι 1). ὀλίγοις ἐπιστάταις 
εἰς ὀλίγους ἐπιστάτας 1). ΤΕ, δὲ στα. ΓῈΗΣ 

προτετιμημένοις 1). 

ἔστωσαν ΘΧΘΙΏΡΪα ΠΟΙ ἰαπίττη ᾿ΠΠμπιον- 
ἀ1α15. δυὐν Ρ]αΐοπ]8 ᾿ρβίαβαιιθ Χομο- 
ΡῬΠΟΠΓ5 4. 12, 4: Τοσαῦται ἔστωσαν, 

ὥστε στέγειν, ᾿ἸὈ}Ὶ Βαρρθοαϊίζαηΐ, τι 
Αἰχὶ δὰ 168. δίβρῃ. ν. Εἰμὶ, νο]. 2, 
Ῥ. 26: (Ὁ, βο6 οἴϊαιη [ὑπιπ]ρ1418, απ  θτι5 
[τη θ ἢ 1ππἰγ0 ΘΘΥΓΟΥΘΒ. 6556 [6 ϑἴθβ 1ἢ- 
ΒΟΓΙΡΌΟΠΘΒ. 1ΠΠΠ||85. εούαϊ!8β, τι ππη- 
΄ιιδτη ΑἰἸῦθυ" αι τ --ῶν, ΟΕἸΧῚ δα Δῃδᾶ- 
Βαβι: 201. Ὗ. δ Ὁ, Ὁ τὰ: 

ἕδραις} δ᾽ῆος 5.14: Οἱ ἄριστοι τῶν 

παρόντων ἕδραις προτετίμηνται. 5ΟὍΟΗΝ 
καὶ τράπεζα] [πι6]]1ρ 8 ἔστω παρ 

ὑμῖν. ρα θῃ8 ἐπιγεραίρειν ατιδηι ν]η 
μαθθαΐ δα]αποία ΡΥ ρΡΟΒΙ ΠΟ ὴ6 ΡΘΟυ]ἶα 
ΓΘ, ΠΟῚ ᾿πῴθ]Πσὸ. ΘΟΌΗΝ, 

12. παραδείσους] Ν'΄. 8,1, 48. 
14. αἱ πορεῖαι---τὸν αὐτὸν τρόπον 

τ] ΒΟ Ποῖ ο. ρ, 1---τό, ἀἰθβου ιδαν 
5ΟΗ ΝΥΝ 

συγκεφ.} Οοηΐ. 8, 1,15. ΖΕΌΝ 
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χρὴ ποιεῖν ἑκάστους καὶ δύναμιν ἑκάστῳ προσθεὶς ἐξέ- 
πεμπε, καὶ προεῖπεν ἅπασι παρασκευάζεσθαι ὡς εἰς νέωτα 
στρατείας ἐσομένης καὶ ἐπιδείξεως ἀνδρῶν καὶ ὕπλων καὶ 
ἵππων καὶ ἁρμάτων. 

Κατενοήσαμεν δὲ καὶ τοῦτο ὅτι ἵζύρου κατάρξαντος, ὡς 
φασι, καὶ νῦν ἔτι διαμένει" ἐφοδεύει γὰρ ἀνὴρ κατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἀεὶ στράτευμα ἔχων, ὡς ἢν μέν τις τῶν σατραπῶν 
ἐπικουρίας δέηται, ἐπικουρῇ, ἢν δέ τις ὑβρίζῃ, σωφρονίζῃ, 
ἣν δέ τις ἢ δασμῶν φορᾶς ἀμελῇ ἢ τῶν ἐνοίκων φυλακῆς 
ἢ ὅπως ἡ χώρα ἐνεργὸς ἢ ἢ ἄλλο τι τῶν τεταγμένων πα- 
ραλίπῃ, ταῦτα πάντα κατευτρεπίζῃ᾽ ἣν δὲ μὴ δύνηται, 
βασιλεῖ ἀπαγγέλλῃ: ὁ δὲ ἀκούων βουλεύεται περὶ τοῦ 
ἀτακτοῦντος. καὶ οἱ πολλάκις λεγόμενοι ὅτι βασιλέως υἱὸς 
καταβαίνει, βασιλέως ἀδελφὸς, βασιλέως ὀφθαλμὸς, καὶ 
ἐνίοτε οὐκ ἐκφαινόμενοι, οὗτοι τῶν ἐφόδων εἰσίν; 
τρέπεται γὰρ ἕκαστος αὐτῶν 
λεύῃ. 

ἀπο- 
« , δ Ἁ 

οποθεν ἂν βασιλεὺς κε- 

Κατεμάθομεν δὲ αὐτοῦ καὶ ἄλλο μηχάνημα πρὸς τὸ 
μέγεθος τῆς ἀρχῆς; ἐξ οὗ ταχέως ἠσθάνετο καὶ τὰ πάμ- 
πολυ ἀπέχοντα ὅπως ἔχοι. σκεψάμενος γὰρ πόσην ἂν ὁδὸν 
ἵππος κατανύτοι τῆς ἡμέρας ἐλαυνόμενος ὥστε διαρκεῖν, 

στρατείας] τῆς στρατείας Ὦ. ἀποδείξεως 0. καὶ ἁρμάτων οἵη. 9). 
τ6. ἔτι καὶ νῦν διαμένοιεν 1). ὡς] ὃς Α. σατραπῶν] στρατιωτῶν Ὦ. 
σωφρονίζῃ] εἰ α. 5.ν.γτ. Γ,., δὶς φιαοθπὶ οἰϊαπη ἐπικουρῇ ΟἿ 185. ροϑβί ῇ. 
τῶν ἐνοίκων] τῶν α. 50. Τ. παραλείπει 'ΘᾺ βουλεύεται Α]Α1ΠηΔ. βουλεύη- 
ται Α.1).α. οὗτοί εἰσι τῶν ἐφ. α.Μ. 1. καταμάθωμεν (α.. αὶ ΠΙς 
τηρ. περὶ τοῦ δρόμου. 

16. κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀεὶ] τι. 4. 66: 
᾿Αεὶ κατὰ ἔτος ἕκαστον δὶς ἐσβαλλόν- 
τῶν πανστρατιᾷ ἐς τὴν χώραν. 

ἐφόδων) ἈΔΥῚ τιϑι νοχ ὁ ἔφοδος ἀδ 
ΟἸΓΟΌ ΤΟΥ 18, 411 νἹοΊ] 8. ̓ ΠΒρΙ οἰ ηΐ, 
οϑ' δριιαὰ Ῥο]γὈλια. οἱ Ῥο)]αοθη 1, 
Ἐ79: 

ἀποτρέπεται)] 5, 1, 27. φευγόντων 
τῶν πολεμίων ἀποτρέπεσθαι αϊοιηίαν, 
41 μοβύοτη ἐαρὶθηΐθιη οταϊζ πη θα 
ΒΟΥΒΘΟ]ῸΙ Ρουβονοσαηῖ. Ηΐϊς ρυορυὶα 
βισηϊ Ποδίύομθ αἸοιιηἴτ ἀποτρέπεσθαι, 
41] ἃ νὶὰ εὐωρία ἀοῇθοίαηΐ, αι ἘΠῚ 
ΘΧΒρΡΘοί θα ηΐιγ, ΠῸΠ ἀρρᾶγθηῖ. [{ὰ 
σοῦ δεῚ ΑἸ. 3, 5.1; 7, 3.7: 
ἡ δ τ  ΘΟΗΝ. 

καναμόναι] Νυ]] απ ἴῃ τ] Χθπο- 

ῬΠΟμΟ5. νϑϑυ ρα ΒΡΙΓΊΔι15.. ΔΒΡΕΘΤΙΊ, 
ααθιη ΑΔοΙβ ἢ ἤοο νορθο {τἰθυιπηΐ 
Θ͵ΔΙΉΤΊΔΠΟΙ, ὧἀθ ααἰθι5. Ῥούβοη. δᾷ 
ἔαιν. ῬΠΟη. 465, Πον. δα Ατὐὶβίορῃ. 
Ριαι. 6ο7. οἱ ποβ δ 168. ΘΙΘΡΗ. νυ. 
᾿Ανύω οὗ Κατανύω, 564 ΌΘΙῚ ἸΡΤΟΥΆΒ58 
γἹΔΘΉΓΕΙ 8Π0Ὲ ᾿ὙΔΙΓηΔ[1Οἱ ΓΘΟΘ ΠΕΊΟΥΘΒ, 

πὸ Μοβεπορ. Ρ. 34. τ δᾶ. ΤΊιΖ., Φοδῃ- 
68 [μονα ροβὺ Απηηοη. Ρ. 211, 41] 
ΒΙΠΊ]ΠΠΓΘΥ ΠΟΥ 56 ἀἰββοηθπηΐ ἀθ ἀθρδ, 
ζω οἱ ἁθροίζω. ἴῃ τἀπὸ Ὦ. ἈΠΟ ΠΟΙο5 
ϑουναίΐο. Καθήνυσαν εχ δορι. Ε- 
Ἰθοίν. τ451, 001 ΠΡΤῚ κατήνυσαν, μεῖϊ- 
1556 νἹἀοτὶ ῬΠγγ ΙΘτιμ, τὶ καθανύσαι 
Ροηϊ Ηβυομῖτιβ, ΔἸ π]δα νουοσαπί ἰπ- 
ὑρ ΡΥθίθϑ. 

[8] 

[9] 
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3 ᾿ « “ ΄- ἷ Ἀν 3 

ἐποιήσατο ἱππῶνας τοσοῦτον διαλείποντας καὶ ἵππους ἐν 
5 “-“ 4 Ν 9 Ψ ῇ 

αὑτοῖς κατέστησε καὶ τοὺς ἐπιμελομένους τούτων, καὶ 
2 φ᾿.,...5: τὰ Ψ ΄ 7 ΒΥ Ἂς 5 7 

ἄνδρα ἐφ᾽ ἑκάστῳ τῶν τόπων ἔταξε τὸν ἐπιτήδειον παρα- 
’ὔ Ν ΄ ΄ ἕ 

δέχεσθαι τὰ φερόμενα γράμματα καὶ παραδιδόναι καὶ 
" ἣΝ 5 ͵ Ν 5 

παραλαμβανειν τοὺς ἀπειρηκοτας ἵππους καὶ ἀνθρώπους 
Ν τ ὦἤ Ὺ΄ ω 7 8 το ᾿ δὰ 7 

1ὃ καὶ ἄλλους πέμπειν νεαλεῖς" ἐστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὰς νύκτας 

ὁ 

φασὶν ἵστασθαι ταύ )} αν, ἀλλὰ τῷ ἡμερινῷ σθαι ταύτην τὴν πορείαν, ἀλλὰ τῷ ηἡμερινῷ 
3 7 Χ ἊΝ Ζ 77 Ἁ σ΄ 

ἀγγέλῳ τὸν νυκτερινὸν διαδέχεσθαι. τούτων δὲ οὕτω 
,ὔ “ “- “- ;): Ψ Χ 

γιγνομένων φασί τινες θᾶττον τῶν γεράνων ταύτην τὴν 
, τ ᾿ᾷ Ρ 5» Χ - , » ἐν. ΄ 

πορείαν ανύτειν᾽ εἰ δὲ τοῦτο ψεύδονται, ἀλλ᾽ ὅτι γε τῶν 
ἀνθρωπίνων πεζῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη, τοῦτο εὔδηλον. 
ἀγαθὸν δὲ ὡς τάχιστα ἕκαστον αἰσθανόμενον ὡς τάχιστα 
ἐπιμέλεσθαι. 

5 τὸ Ν “ ς 3 Ν Ἂ ᾿Ν ᾽ 

᾿ὑπεὶ δὲ περιῆλθεν ὁ ἐνιαυτὸς, συνήγειρε στρατιᾶν εἰς 
- 7 “ Χ 

Βαβυλῶνα, καὶ λέγεται αὐτῷ γενέσθαι εἰς δώδεκα μὲν 
ἱππέων μυριάδας, εἰς δισχίλια δὲ ἅρματα δρεπανηφόρα, 

“οπεζῶν δὲ εἰς μυριάδας ἑξήκοντα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνεσκεύ- 
αστο αὐτῷ, ὥρμα δὴ ταύτην τὴν στρατείαν ἐν ἣ λέγεται 
καταστρέψασθαι πάντα τὰ ἔθνη ὅσα Συρίαν ἐκβάντι οἰκεῖ 
μέχρι ᾿Βρυθρᾶς θαλάττης. μετὰ δὲ ταῦτα ἡ εἰς Αἴγυπτον 
στρατεία λέγεται γενέσθαι καὶ καταστρέψασθαι Αἴγυπτον. 
καὶ ἐκ τούτου τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ πρὸς ἔω μὲν ἣ 
᾿Ερυθρὰ θάλαττα, πρὸς ἄρκτον δὲ ὁ Εὔξεινος πόντος, πρὺς 
ἑσπέραν δὲ Κύπρος καὶ Αἴγυπτος, πρὸς μεσημβρίαν δὲ 
Αἰθιοπία. τούτων δὲ τὰ πέρατα τὰ μὲν διὰ θάλπος, τὰ δὲ 

καὶ ἀνθρώπους οἵη. Α.(α. Ζοπαιᾶβ Ρ. τύ Α. 18, ἵστασθαί φασιν Μ. 
δέχεσθαι α. δὲ] δὴ ὦ. οὕτως Δ. [01] ἐπιμελεῖσθαι. 19. συνέγειρε Α. 
στρατείαν 1). στρατεία βαβυλῶνος ἃ. τηρ. ἵππων Δ.6Ὁ. 20. συνεσκευά- 
σατο Α.α. στρατείαν] στρατείαν ἔχων 1). στρατιὰν Ἀ.ἃ. πάντα κατ. 1). 
εἰσβάντι Α.(ἃ. Ζοπαγαβ. οἰκεῖται 1). θαλάσσης ἐρυθρᾶς α.Μ. 21. ὥριξεν 
Αἰ ῬῈ: ση. τὸν ὁρισμὸν τῆς κύρου ἀρχῆς 1). τηρ. 

ἱππῶνας) Αηράτοβ ἃ ὐτὸ ᾿πϑεπίο5 ἤτος διηῦ ΝΘΠΟΡΠΟΏΙΙΒ. ἑκάστου δίαρῃ, 
ἀοβουθιὶ οὔαπη Πεγοαοίιιθ ὃ, οὗ. Ζοιὥρμα ταύτην τὴν στρατείαν ΠΑ}. 
Οοηῇ. Βυιββοπῖβ Ρ. 148. ΒΟΉΝ, 4,1, 8: Μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω 
Ἄ11|8. Πρϑῖυβϑ Θρρ: τ0]..2. » 662.8. ὁδόν: 
εα. γ'΄εβα]. [ἀυιπᾶ8. 18}18. Βα θ}} μογ- Αἴγυπτον] παϊη ΒοτΙοάοίο 23, 1, 
ΔΗΛ ]ὰ5. οἵ, αὖ ΟΡΙ ΠΑΡ ΐιιΓ, ἃ} 1ρ8ὺ (Οὐδ γβο5. ἀθηναμη Π]185. ΟΥΤῚ βιι- 
Ογτο ἐοηβίγιοι σοηϑροχογαῖ ΚΚοῦ Ροῦ-- ορίββα ἀϊοῖϊαυν, 5ὍΟΗΝ, 
[6 Τγαυοῖς ἴθ Οοογσία, Ῥογβῖα οἵα. ᾿Ερυθρὰ θάλαττα] Αρυ ετο- 
ΨΟΪ. 1, ἢ. 482ὥ. Ηετοἀοίιι8. δαΐθῃ πές, 2, 11, οϑὲ (θα [παϊ]οιι: 
{ποτὶ νἹ ἀθίιν καὶ ἀνθρώπους. ὮϊΟ νΘ]Ὸ Δ 5᾽Π18 ΑΥΑθ οιι5. 1Π16]}10] 

τ8. ἀνύτειν μΟΠ τ Βο]ίο. ἀουοαΐ ἀπιθῖι5 πογοο. 5΄ΟΗΝ, [{Πτὸτ- 
ἕκαστον] Νριιγο ροπογο ΠἸΟ ΠΥ, Ε' ἧτο, ΥὟ΄. δἰΐοιῃ 8, 8,1 
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διὰ ψῦχος, τὰ δὲ διὰ ὕδωρ, τὰ δὲ δι ἀνυδρίαν δυσοίκητα. 
Ἔ ΚῪ 3 » ’ ’ Ν 7 Ξ, Ν 

2 αὐτὸς ὃ ἐν μεσῷ τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος, τὸν [{1] 
μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρόνον διῆγεν ἐν υῤηνλτες 

ἑπτὰ μῆνας" αὕτη γὰρ ἀλεεινὴ ῃ χώρα" τὸν δὲ ἀμφὶ τ 
᾿ 

ἔαρ τρεῖς μῆνας ἐν Σούσοις" τὴν δὲ ἀκμὴν τοῦ θέρους δύο 
΄“ δ δὴ σ΄“ 3 Χ 7 

μῆνας ἐν ᾿Εκβατάνοις" οὕτω δὴ ποιοῦντ᾽ αὐτὸν λέγουσιν 
5 3 “ ΄ Ν , , 5 ΔΛ “ Ἂ Ψ 

83ἐν ἐαρινῷ θάλπει καὶ ψύχει διάγειν ἀεί. οὕτω δὲ διέκειντο 

22. ἀλεεινὴ οἰϊαί ὅ΄σῃο!. Βοα]. ΑἸ. 4, 4:11. 

22. τὸν μὲν ἀμφὶ τὸν χειμῶνα χρό- 
νον] Θιυοᾶ ΟΥΤῚ ᾿ηϑυϊπὐατὴ ΤΟ] τ] 
ἀδίποθρβ Ῥδυβδυαη ΤΘΡῸΒ ἴθγθ β66αί] 
ϑαηΐ. Χεη. ΑΠΔΌ. 3» 85» 15: Ἢ δὲ 
πρὸς ἕω ὅτι ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα 
φέροι, ἔνθα θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγε- 
ται βασιλεύς. ΡΙαΐάγοΠ. Ὧ6. 6χὶ]. Ρ. 
όοᾳ4 Ο: Καίτοι τούς γε Περσῶν βασι- 
λέας ἐμακάριζον, ἐν Βαβυλῶνι τὸν χει- 
μῶνα διάγοντας, ἐν δὲ Μηδίᾳ (οθά- 
1818) τὸ θέρος, ἐν δὲ Σούσοις τὸ ἥδι- 
στον τοῦ ἔαρος. Αρυᾶ εοτπα. Μοτ. 
Ρ. 78 10.  ιορθπα8 οἰϊδιη βι85 ΔΙΠΘΏΙ5 
Οὐ πέμμα οὐ Οὐὐϊηπο ΤΠ 6 θα 8. τη]- 
σΥδίομεβ παρέβαλε ταῖς βασιλέως ἔα- 
ρος μὲν ἐν Σούσοις καὶ χειμῶνος ἐν 
Βαβυλῶνι, θέρους δ᾽ ἐν Μηδίᾳ διατρι- 
βαῖς. Ἦϊπο ἀρια Αὐἰβί! θη νο]. 1, 
Ῥ. 203 μετανάσται τινὲς βασιλεῖς καὶ 
πλάνητες. Αὐ]ϊαπιι8 απο Ν, Α. 
10, 6 ἀ6 Ῥευβᾶγιαμη γορο Ἰοααϊίαν ἰδη- 
ααδπη θερίζοντος μὲν ἐν Σούσοις, 'χει- 
μάζοντος δὲ ἐν ᾿Εκβατάνοις. Αὐ 16ρ΄. 
6586 ἐν ᾿Εκβατάνοις---ἐν Σούσοις, ρΡοϑί 
Βυιββοπίαχη δηϊπηδα νου ΡΑΠ ΠΘΠΊΪῈ8 
ΟΡ 58. δὰ Δ υ]18πὶ Οταΐ. τ, Ρ. τό. Μι- 
ΥΟΥ͂ Δαΐθιη Πθηϊ8 μαῃς ΠΘαπ6 1ΠπΠῈ 
ἃρυιὰ Αὐγαθοηθπα Ἰάθπι ἔθελ αἸςὶ δῃΪ- 
Τηϑα νου 1556. 11, Ρ. 524: Καὶ ἦν τὰ 
Ἐκβάτανα τὐτὴ Βα τοῖς Πέρσαις" 
ΤΏΟΧ : Καὶ νῦν ἔτι τοῖς Παρθυαίων βα- 
σιλεῦσι τὴν αὐτὴν παρέχεται χρείαν τε 
καὶ ἀσφάλειαν. Ιάδτη ἰαπηθη τύ, Ρ. 
743 ταᾶϊῦ Εεθαίαπα τορὶῦαβ Ῥαχίπο- 
ΤΠ δρϑίϊνα ἀρθηςθιιβ βθάθιη 6886. 
(οπῇ Πιιρη. ΟἾγγβ. Οὐ... 6, ν. ϑ8ό. 
Αἴμρη. 12.1, Ρ. 512. ΗΤΟΗ. 

ἐν ᾿Εκβατάνοις) πὰ 46 τῦ6, ποαϊθ 
Αγπιαάαῃ, Ἠαγριαάαι, Ἠόδρόαάαῃ, Ο]1- 
ΨΙΟΡ Μοψαφο ἀαηβ ἰα Ῥογ86 νοὶ]. 5: 

: δὰ ῬΟΒΙ ΠΟΙ ἀΔη8 1ὰ μάτι] ἦθ 
ΟΊ ταὶς. Αἀγοπα, αὶ τόροπμα ραγίαϊτε- 
τηθηΐ ἃ οοἰΐθ ρμαγίὶθ ἀθ 1ὰ Μέαϊβ οὰ 
ἰθβ. ἃποίθηβ μ]αςζαϊθηΐ ομαΐδῃθ; 8 
αἰδίδποθ ἀπ τηοηὶ ΕἸνΙ πα, ααἱ οϑὺ διι- 

Ἰουτα  μῸ] 46 ΓΟ]. τῇ 11]165. οὐ ΘΗ ΤΌΗ, 
οὐ 4] ἐξα! 46 ἀοιχΖα βίδα θβ Ἰουβαι᾽ 8 }1]6 
ΟΟΟΌρΡΑΙῦ ἀπ Ρ]115 ρτδπα Ἔβρᾶοθ; 165 
ἀέσοιηῦτοβ οὐ 165 [θυτ68 τἀρρογίέθϑβ, 
51. 165616]8. 6116 εϑύ 855156, εὖ 4] 8η- 
ΠΟΠΟορΘηῦ 500 8δηοϊθηπρίέ; 6 ἤθη π 
Ρτγαϊᾳαέ. ΒΓ 16 Τῃη0ηΓΔΡΉΒ, ααϊ. ΡῬαγδῖς 
ὉΡΟΙΓ ὁ{έ [αἱῦ ἄνες ρ]υβ (6 βοϊη αι 
πἾ θη τηρίϊθηΐ 168 Ῥθύβδῃβ α᾽αυ]οὰγ- 
αα] ; 165. βαῖιχ ἰγὸβ- θοη ἀδηΐθβ 48] 
ἀδβοθηάθηῦ ἀ(θ οοῖία πιοηΐᾶρηθ, οἵ 
ααὍη ΡουτΓαϊΐ, σοπηηθ ΔΕ ΓΘΓΟΙΒ, 
ΘΙΏΘΠΘΥ ἃ 1α ν1]]6 : θη έϊζέ, 16 οἰ πηδῦ 16 
ῬΙὰ8Β ἄουχ, 16 ρὶι8 ἰοιηρότέ α6 1ὰ 
Ῥευβθ: 16 850] 16. ρ]ι8 διτοϑβό, 16 ρ] 8 
[γί 1]6, 16. ρΡ]ὰβ ργοάποῦ: τοῦ σο0η- 
σου ἃ ΡΥΟΌΨΟΓ 416 856 π᾿ 6δϑῦ ροϊηΐ ἃ 
'Γ ΔΌΓ18, ΘΟΠΊτη6 4.6] τι65-τη5 1 ἀν δϊθηΐ 
οὐ, 4] [ἀπὖ΄ σΠΘΓΌΠΟΥ 1 ΡοΟβιοη α8 
1 ΔΠΟΙΘηη6. σαρ]ΐα]6 ἀ6 ἰὰ Μέαϊθ, τηδῖ5 
8110 16 (θυσαῖη αα ΟΟΟαρ6 δυ)ουγα μα] 
Ατηδάδῃ. Οὐἢ 88ϊ αὐ οθαΐδμ ρ8Γ- 
ἴαρθα αὐθς Βδῦυ]ομθ, ὅαΖα οἱ Ῥεγβέ- 
ΡΟΙ]15, ᾿᾿αναπίαρθ 46 τθοθνοῖ ΟΠδαπ6 
1 ηπόθ 16 βοῦν! Δ Π8. 588 ΠΊΠΓΒ. 
ΕΠ16 16 ἀπῦ βῆσοῦθ 1115 ἃ 1ὰ 56] αγῖέ 
ἀ6 1᾽ αἱ", ᾳυ᾿ ὰ 1᾽Δροπμάδησθ 46 8685 
Θϑιχ οἱ ἃ ἴὰ νατϊόςζό 6 568 ρτοᾶπο- 
οη8. ἔπ οἰδεῖ, οοίΐα ραυῖθ ἀ6 1ὰ 
Ῥρυβθ, 4] ρόαι! 165 τ θ} 6.85 {γαϊ5, 
οἃ 8586 ἰγοινοϑηΐ 168 ἰχουιρθαιιχ 165 Ρ]ὰ8 
ΠΟΙΠΌΤΘΙΧ εὖ 165 Ρ]11ι5 δϑπηόβ, οὰ 
ΟΤΟΙββθηΐῦ θὴ (αδηθ6 16 112 οἵ ἰοτπΐθϑ 
168 φῥ]δηΐθβ οόγέβ]θβ, εδῦ Ὀϊθη Ἰοὶη 
α’ ἔρτοιγνϑσ, θη ἐϊό, 165. σμδίθανβ Ὀσὰ- 
ἰαηΐαβ 4] 88 ἔοῃΐ 56 η010 ἀΔη8 ἰὰ ΒδὈΥ- 
Ἰοηϊθ εὖ δι ϑα 46 1ἴὰ Ῥεῖβθ. 1 ἐϊένα- 
[0 απ 50] ἃ ᾿Κου Δ ηοἤδ ἢ, ἃ Ατηδ- 
ἄδη, ἃ Νέμανθμα εἰ ἄδηβ (οι 66 αὶ 
[ουτηδὶῦ 1 δῃμοίθαηθ Μόαϊθ, οοπίριθτιθ 
Ραϊββδιητηθηΐ, ἃ ᾿ΘΠΊΡΕέΤΟΥ 165. σΠ]ΘὙ5 
αὯἀ6 Ἰ᾽ ἐξέ, σοτησηθ 6116 οϑί 1ὰ σαῖιβα ἦτ 
ἔνοια συἱροισοχ αἰ ΒὙ ἴαϊξ βϑηΐτ 
Ρθηδαηΐ ἄθιιχ οἵἱ (το15 τη018 αἦθ 1 ῃ1- 
γθγΣ - 
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πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι ὡς πᾶν μὲν ἔθνος μειονεκτεῖν. ἐδό- 
κει, εἰ μὴ Κύρῳ πέμψειεν ὅ ὅ τι καλὸν αὐτοῖς ἐν τῇ χώρᾳ ἢ 
φύοιτο ἢ τρέφοιτο ἢ τεχνῷτο, πᾶσα δὲ πόλις ὡσαύτως, 
πᾶς δὲ ἰδιώτης πλούσιος ἂν ᾧετο γενέσθαι. εἴ τι Κύρῳ 
χαρίσαιτο" καὶ γὰρ ὁ Κῦρος λαμβάνων παρ᾽ ἑκάστων ὧν 
ἀφθονίαν εἶχον οἱ διδόντες ἀντεδίδου ὧν σπανίζοντας αὐ- 
τοὺς αἰσθάνοιτο. 

ΚΕΦ. Ζ. 

Οὕτω δὲ τοῦ αἰῶνος προκεχωρηκότος, μάλα δὴ πρεσβύ- 
τῆς ὧν ὁ Κῦρος ἀφικνεῖται εἰς Πέρσας τὸ ἕβδομον ἐ ἐπὶ τῆς 
αὑτοῦ ἀρχῆς" καὶ ὁ μὲν πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ πάλαι δὴ 
ὥσπερ εἰκὸς ἐτετελευτήκεσαν αὐτῷ: ὁ δὲ [Κῦρος ἔθυσε τὰ 
νομιζόμενα ὶ ἱερὰ καὶ τοῦ χοροῦ ἡγήσατο Πέρσαις κατὰ τὰ 

“ πάτρια καὶ τὰ δῶρα πᾶσι διέδωκεν ὥσπερ εἰώθει. κοιμηθεὶς 
δ᾽ ἐν τῷ βασιλείῳ ὄναρ εἶδε τοιόνδε. ἔδοξεν αὐτῷ προσελ- 
θὼν κρείττων τις ἢ κατὰ ἄνθρωπον εἰπεῖν, Συσκευάζου, ὦ 

Κῦρε: ἠδὴ γὰρ εἰς θεοὺς ἄπει. τοῦτο δὲ ἰδὼν τὸ ὄναρ ἐξη- 

55. 6] εἴ 1). τεχνοῖτο Α.Ε. χαρίσαιτο) αι 1). 5.ν.Υ ἑκάστω Α. 
ι. δὲ] δὴ .Μ. ἕβδομον) ἔβδομον ἤδη 1).Μ. ΓΔὈῈ] αὐτοῦ. ἐτελευτή - 
κεσαν Α.Μ ἔθυσε] ἐλθὼν καὶ ἔθυσε 10. ἱερεῖα ).(. τηρ.τ. Μ. εἰώ- 
θη 1). ΡΥ 2. ὄναρ] περὶ τοῦ ὀνείρου ἃ. τηρ.. 

23. πέμψειεν) ϑ΄ΠΉ111ἃ ἴῃ ἱπηαρ]η 5 ὑγ]οθϑίμηο ΤΘρΡΠᾶΤΘ ΟΡ. Τιεριηΐα 
ΤῊ] ΠΤ ΠΔ ῬΘΥΒΘΡΟ] ΠΑ ΓΌΙη βρὲ ὠξκαςν 
ποία κεν Ῥογίου. Τγανοὶς νο]. 1, ῥ. 
619. 

ὅ τι καλὸν αὐτοῖς] Οὐοηΐ. 
ΕΝ 1,31, 32. ΖΕΤΝ, 

1. οὕτω δὲ] [{ὰ Ὀτον ΓΟ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 
ΓΔΉΒΟΌΓΥΥΙΕ, α104] ΒΌΡΘΓΟΓαΙ οχ δ] [θγα 
Ρᾶγΐβθ σ0η51}}}} 6118, {πιο ἴῃ Οὐγὶ α18- 
ΟἸΡΙ Ια βθοιίιβ 6856 νἹἀθίαυ, ἀθιηοη- 
βίγσαηηιιη. Ἐροίθ ἰριίαν ΑΥ οἰ βκῖτιβ ἴῃ 
Πιβρυϊαίίοηθ ἀθ παΐασα ἊἸΒο 0} 180 
ΟΥὐτὶ Ρ. 125. [δία Χοπορμοπίθιη 
θη ἀοοιῖββο φαοτηοῆο 1)61118 Γογ ΠΟΥ 
Θὗ ΒΔΡΙΘηΐΘΡ ΘΌΥΘΗ 18. τηδρτιτη ᾿τηρ6- 
Υ]τη ΡοΟβδὶῦ ΔΟΟΪΓῚ, ΔΙ ΓΘ πὶ ΤΩΪΠτΙ5 
ἴθοῖβϑθ Ὀ]απιιπη, αποιηοο ἰάθη 6- 
Ὀθαῦ σοΏΒουν αν. ΝΊΠη15 τηδηϊξοβῖα οἱ 
τηο]θβία θϑί Ἰθούου! Ἰπϑρ 118}1{85 Ροβίο- 
ΥἹΟΥῚΒ ΟΡΘΙῚΒ ΡαΓΟ5. Οἰπὶ ῬΥοτΘ δ 
γΘῦσ8 0)6111015 ἰγαάθηΐθ σοιϊηραγαΐς. 
5ΟΗΝ. 

πρεσβύτης) [)᾽ποηθ διιοίογτο ἀριά 
ΟἸσογοπθη ἦα Πινὶ παίΐοπθ 1, 22, 
ἉΠΠΟΒ βορύπασιητα ἃἰ{Ἰσῦ, ΔΠΠῸ οί Ε}8 

Δληδη. 

ΔΠΠΟ5. ΤΈΡΏΔΒΒ6. [)]1Π0η, ἴη0 ΠῚΪΠῸΒ 
Ηεγοάαοίΐαβ 1, 214, {ταᾶϊ. 5ΟΗΝ. 

τὸ ἕβδομον] ϑορέϊηια υἱοθ. 1)6 Ὠος 
ΠΙΒΟΟΥΙΟΟΥΙΙ ΠῚ νϑίθυ 1 ΠΊ ἰΘβυ πη ηἶὰ ἰσ- 
πογᾶτηιβ8. 5ΟΗΝ,. 

ἔθυσε] Οοηΐ. 8,5: 26:- ΖΕΌΝ. 
Ῥαβαυραπ 8 Ποὺ [δοίη ἔμϊββα α15- 
Ραΐαῦ κοῦ Ῥοτίευ. Ἰγαυοῖβ, ν᾿]. 1. Ρ. 
487. 

χοροῦ] [)6 σἴοτο ἴῃ 580. ἔς 15 ῬοΥ- 
ΒΑΡΠῚ αἰζαίο ΒΌΡΥΑα Ο. 5, 8. 21, 181] 
γϑ]αίτπιη ποὺ ἃὉ 8110 ἰγααϊτατη 11}10 
Ἰορίπηιιβ. 5ΟΗΝ, Μοιυδϑη (ἀτεθοιτη 
δα Ῥεγβαβ ὑγδηβίοσι ΧΘΠΟΡΒΟΗ. 

2. Συσκευάζου] ἈΙΠΟΠΥΤΠΙΒ ΔΡ. δ]- 
ἄδηη ἴῃ συσκευάζεσθαι ἴία : ἤοΟναρ ἐφί- 
σταται θεία τις ὄψις, καὶ λέγει δεῖν 
συσκευάζεσθαι: καλεῖν γὰρ τὸ χρεὼν 
αὐτόν. ὅΟΗΝ, Οπ)ογίοεϊιιβ Ρ. 22, 5 
οα. Βοίδββοῃ. : Κύρῳ φασὶ τῷ Καμβύ- 
σου καθεύδοντι δόξαι τινὰ προσελθόν- 
τα, Σκευάζου (ροῦμα συσκευάζου) λέ- 
γειν. ὦ Κῦρε. ἤδη γὰρ εἰς τοὺς κρείτ- 

τονας ἄπει. 
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Ρ᾽ Ν. ᾿ 5. 3 Ε] Ἂ “Ψ “ ἴὰ « Χ 

γέρθη καὶ σχεδὸν ἐδόκει εἰδέναι ὅτι τοῦ βίου ἡ τελευτὴ 
ὕ 32 Ν 3 Ν ε “ 3, 7] , Ν 

3 παρείη. εὐθὺς οὖν λαβὼν ἱερεῖα ἐθυε Διί τε πατρῴῳ καὶ 
ο Ξ Ν »“ 2, “ 3, ὦ ἊΝ 37 « Ψ 

Ἡλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἐπὶ τῶν ἄκρων, ὡς Ἰ]έρσαι 
,ὔ ταὶ “ ΄“ ΄“ “ ’ 

θύουσιν, ὧδε ἐπευχόμενος, Ζεῦ πατρῷε καὶ Ἥλιε καὶ πᾶν- 
Ἃ Ψ" ᾿ σ΄“ σι 

τες θεοὶ, δέχεσθε τάδε καὶ τελεστήρια πολλῶν καὶ καλῶν 
Ζ κα , 3 7 ΄σ 

πράξεων καὶ χαριστήρια ὅτι ἐσημήνατέ μοι καὶ ἐν ἱεροῖς 
7 σι ἐ: Υ̓ 

καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις καὶ ἐν οἰωνοῖς καὶ ἐν φήμαις ἃ 
25. » κ κ- ἃ ᾿ - Χ » “ ΄ , 

τ᾽ ἐχρὴν ποιεῖν καὶ ἃ οὐκ ἐχρῆν. πολλὴ δ᾽ ὑμῖν χάρις ὅτι 
τὴ 7 Χ ΄ ’ὔ 

κἀγὼ ἐγίγνωσκον τὴν ὑμετέραν ἐπιμέλειαν καὶ οὐδεπώποτε 
[τὰ Υ̓͂ Ἁ “ ἠῥ μι ΄“ 

ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρόνησα. αἰτοῦμαι δ᾽ 
“ ΄“- ΄σ Ν Ν ᾿ς 

ὑμᾶς δοῦναι καὶ νῦν παισὶ μὲν καὶ γυναικὶ καὶ φίλοις καὶ 
“ Ν -" σ΄ ’ὔ 

πατρίδι εὐδαιμονίαν, ἐμοὶ δὲ οἱόνπερ αἰῶνα δεδώκατε, τοι- 
Ξ Ἂς ΄σ « Ν Ἁ “» ᾳ 

4αύτην καὶ τελευτὴν δοῦναι. ὃ μὲν δὴ τοιαῦτα ποιήσας καὶ 
5 Σ δ 4 .«ἡα͵7] δ ῇ Ν [4 

οἴκαδε ἐλθὼν ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι καὶ κατεκλίνη. 
3 Ν ἕ 5 ς Ἂ δ 7 Ν 

ἐπεὶ δὲ ὡρα ἦν, οἱ τεταγμένοι προσιόντες λούσασθαι αὐτὸν 
Ὑ ΥΠᾺ ε ΝΣ “ ἕ ’ὕ 3 γῴ « » 3 

ἐκέλευον. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι ἡδέως ἀναπαύοιτο. οἱ δ᾽ αὖ τε- 
7ὕ ΠὝΦΗῚ Φ 53 - 7 ε “ δς ὙΜΕ 

ταγμένοι, ἐπεὶ ὠρὰ ἦν, δεῖπνον παρετιθεσαν᾽ τῷ δὲ ἢ 
Χ “- Χ » , ΄“ ἈΠ σι ν “» 

ψυχὴ σῖτον μὲν οὐ προσίετο, διψὴν δ᾽ ἐδόκει, καὶ ἔπιεν 

[2] 

᾿ εἰδέναι] εὖ εἰδέναι Ὁ. 8. ἔθυσεν 1). πάντες οἱ θεοὶ [0. εὐχαριστή- 
ρια Ὁ. ἐσημαίνετε 1). μοι καὶ] μοι Μ. οὐρανίοις σημείοις ] οὐρανίοις 
Α.Η.Μ. οὐνίοις ἃ. καὶ ἐν οἰωνοῖς οἴη. ἢ). οὐκ ἐχρῆν] οὐ χρῆν 1). καὶ 
ἐγὼ Ὁ. καὶ νῦν δοῦναι 1)., 41 ΤΩΟΧ τηρ΄. ΡΔΓΓΠ Ταϑθοίο οὗ ἐπείχεσθαι.. 
τρὶ καλὸς λόγος. 4. ἀπελθὼν Ὁ). ἔδοξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι Ἐὶ., αὐ 
νἹαἀθίαγ, ϑίθρμδπιβ, οὐ 41 ἀναπαύσασθαι Α. οἱ αι ἀναπαύεσθαι 1). ἔδοξεν ἀνα- 
παύσασθαι (α.Μ. κατεκλίνη] κατεκλίθη Α. Ὁ)... οοττ., κατεκλήθη Ὦ.. ᾿γ. 
ἐκέλευον ἔλεγον 10. τῷ] τοῦ Μ. διψεῖν 10. 

3. ἄκρων] Ἠεγοθοῖμϑ 1, 191: Νο- φιΐοδοογθ. Μυ]ὴβ ἴῃ ΙἸοοὶβ Ρ]αΐο 
μίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν 
οὐρέων ἀναβαίνοντες θυσίας ἕρδειν, τὸν 
κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέον- 
τες. θύουσι δὲ Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ 
καὶ Τῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. 
ΘΌΧΑΟ 15. Ρ-. 732: Πέρσαι ἀγάλματα 
καὶ βωμοὺς οὐχ ἱδρύονται, θύουσι δὲ ἐν 
ὑψηλῷ τόπῳ. ΔΌΌΟΝ. Τεμένη αἰοιύ 8, 
3,91, 24. ““ΤῊ15 βδουιῆςο, τάδ ἴῃ ἃ 
ΡΥ οι] Ὀ]ασθ, δ ϑόπιθ αἰϊβίϑῃοθ 
ἔγοπι {Π6 οαρ δα], 15 τη ΠΟΙ θα Βα ΓᾺ] 
ὉΠη65 1π {πΠ6 ΟὙτοροϑαϊα, ἃπα βθθιη8 
ἴο ρΡοϊπί, ψιῦποιιῦ δὴν ἴογοθ, ἴο {68 
μιοιηιἑαϊη-αἰΐαν, οὐ "ΠΓδοί-1- Θ ]ΠἸ]θηδη αἵ 
Ῥαβδγρδαᾶξ, ἰπ {π6 ρ]αῖη οἵ Μουχρ- 
δι... ΚΡ ῬΟΙΕΓΊ. ο: Ρ. 556. 

σημείοις 1 ϑιιβροοίτιη, οἴδὶ δϑῦ 1, 
ό..2. 

4. ἀναπαύσεσθαι] ΡΙασμὶξ οἱ γὸ- 

Ὠαρεοῖ δοκῶ μοι κατακείσεσθαι εἷ 51- 
ΤΉ 1118, ἀθ ααϊρυβ Ηοϊπαοτί. δὰ ΡΠ φ- 
ἀγαμη Ρ. 2οο. Ριϑίογθα Αὐ᾽βίορῃ. 
ἤδη. 188: Ποῖ σχήσειν δοκεῖς ; ΤοΓ- 
[1850 ῬΘΥΒΟΠΘΘ ΘΧΘΙΠΡ] 51Π11186 ΠΟῊ- 
αππτη ΥΘρουϊ. ὅΊΤη1]16 ἰδυηθῃ δϑύ ΒΌρΡΓ, 
6, τ, 323: Δοκῶν ὑπηρετήσειν---ἠπεί- 
λησε. 5ΟΗΝ. 

κατεκλίνη) Οποά ρ. 2, 15 6Χ ορίϊ- 
Τ15. Π1ς 51η6 ΠὈΥῚ5 το τα]. Νρο αἰι- 
Ὀϊλζαπαάτιτα ἰάθη 6886 [δοϊθηάπιῃ Η. 
ΟΥ. 4.1. 30, ὉἈὈῚ τηθ]ΊΟΥ68 κατεκλίθη, 
αδίθτυιοτθβ κατεκλίνθη, ὕοην. 1, 8, Ογ- 
Πθρ΄. 8, 3. αὖ 6χ ΠὈΥῚΒ ν 6] βῖπθ 1 ΌΤῚ5 
[αοΐαπη ἀρὰ Ατὐϊβίορι. νἴδβρ. 1211, 
γ8. οο4. 41] 410] ἀραὶ θιτῃ τϑούϑπ 
[ΟΥΠΔΓῚ ΟἸΉΠ65 βουνδηΐῦ. [πἴδν αἰΓΆΓῚ- 

416 ναυϊδηΐ ΠΥ] Ρ]αίομΙΒ εὖ ΠΙΟΠῚξ 
Ἕδνς Οὐ 7. ΟΖ 44, : 
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5 ἡδέως. ὡς δὲ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συνέβαινεν αὐτῷ ταῦτα καὶ 

ό 

τῇ τρίτῃ, ἐκάλεσε τοὺς παΐδας" οἱ δ᾽ ἔτυχον συνηκολου- 
θηκότες αὐτῷ καὶ ὄντες ἐν Πέρσαις" ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς 
φίλους καὶ τὰς Περσῶν ἀρχάς" παρόντων δὲ πάντων ἤρ- 
χέτο τοιοῦδε λόγου. 

Παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ μὲν τοῦ 
βίου το τέλος ἤδη πάρεστιν' ἐκ πολλῶν τοῦτο σαφώς γι- 
γνώσκω" ὑμᾶς δὲ Χρὴ; ὅταν τελευτήσω, ὡς περὶ εὐδαίμο- 
νος ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὧν 
τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ δοκῶ κεκαρπῶσθαι, ἐπεί τε 
ἤβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν 
ἀνδράσι. σὺν τῷ χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην 
ἐπιγιγνώσκειν ἐδόκουν καὶ τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ 
τοὐμὸν γῆρας οὐδεπώποτε ἠσθόμην τῆς ἐμῆς νεότητος 
ἀσθενέστερον γιγνόμενον, καὶ οὔτ᾽ ἐπιχειρήσας οὔτ᾽ ἐπιθυ- 

᾿ 5 “ » ' Ν Ν ᾿Ὶ 7 » ἴω ᾽ 

ἡ μῆσας οἶδα ὅτου ἡτύχησα. καὶ τοὺς μὲν φίλους ἐπεῖδον δὲ 
ἐμοῦ εὐδαίμονας γενομένους, τοὺς δὲ πολεμίους ὑπ᾽ ἐμοῦ 
δουλωθέντας" καὶ τὴν πατρίδα πρόσθεν ἰδιωτεύουσαν ἐν 
τῇ Ασίᾳ νῦν προτετιμημένην καταλείπω" ὧν τ᾽ ἐκτησά- 
μὴν οὐδὲν οἶδα ὃ τι οὐ διεσωσάμην. καὶ τὸν μὲν παρελ- 
θόντα χρόνον ἔπραττον οὕτως ὥσπερ ηὐχόμην᾽ φόβος δέ 
μοι συμπαρομαρτῶν μή τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἢ ἴδοιμι ἢ ἢ 
ἀκούσαιμι ἢ πάθοιμι χαλεπόν, οὐκ εἴα τελέως μέγα φρο- 

ἡδέως. ὡς δὲ] ἡδέως δὲ Α. οὖ 4] πηρ΄ Υ. 
5. ταυτὰ ταῦτα σ. αὐτῷ 1)., οι 8. ταῦ ἃ]. τη. 
Α. τηρ΄. διαθήκη κύρου 1). τηρ. τὸ οἵη. 19. 
ποιεῖν πράττειν Μ. ἔπειτα ἡβήσας 10. ὥστε καὶ] ὥστε 0. οὐπώ- 
ποτε 1). ἐπησθόμην 10) η 7. ὧν τ᾽] ὥστ᾽ Ὦ. εὐχόμην Α. τε- 
λέως μέγα φρονεῖν 1).". τελέως με φρονεῖν Α.(.Μ. με τελέως μέγα φρονεῖν Η. 

ὡς δὲ α. ἡδέως δέ. ὡς δὲ [,. 
6. ση. ὡραῖον. πρόσχες καλῇ 

ὡς περὶ] ὥσπερ Α. 

πε 
Ἅ: 

5. ταῦτα] Ἰπίο᾽ ταῦτα εἴ τὰ αὐτὰ 
ταῦτα ῬΆΤΙ Αἴ ΤΙ οἴϊαπλ ΑΠΔΌ. 5» 6, 21, 
πι ταὐτὰ ἃη ταὐτὰ ταῦτα 15 Ἰ0018 μτῶ- 
Γογθηάτιη 810 ἀπθ165. ΗἸς ταὐτὰ Ζδα- 
ὨΪ5. 

6. καλὰ] Οὐομΐ. 1, 2,15. ΘΙΠΠΓΟΡ 
Βεὶρ. [μδορα. 3, 3» 46 Τγοῦσρο : Εἴ τις 
ταῦτα φύγοι, μηδενὸς ἔτι τῶν καλῶν 
τυγχάνειν ἐποίησε. 

τοὐμὸν γῆρας] πῃης Ἰοοὰπὶ 6χ- 
ῬΥδβϑὺ Οἴσοσο ἀθ ϑθηθοίαίθ ο. 0. 
5ΟΗΝ. Οὐοπῇ, ἁπίοιη ιιοίοη. (7668. 
Οὐ 87. 

Ἴ. τὴν πατρίδα] Οοηῖ. 8, 5, 22. 
ΖΕΌΝ. 

φόβος] (οηΐ. Ηδτγοῦοι. :, 83, ῬΊυς, 
ϑοίοη. ο. 27. ΖΕΌΝ 

τελέως με μέγα ὡρά Παρ Ιοχ Ἰοοὶ 
Βουρίπγα οϑῦ, τελέως μέγα φρ. εἴ τε- 
λέως με φρονεῖν, 18 Π| Ρ6Β551Π16 Ἰηΐ6}- 
Ργοΐαῖαν 1. Μ. (ἀββῆθσιιβ “ ραπθ 510] 
τηθηΐθ σοηϑβίασ δὖ βιὰ βουίθ Ὀθαΐίιπι 
6586. Ἐροίθ (ὑΔΙη γΆΓι8 : “ΠΟῊ 51ηϊΐ 
Τ6 ῬΓΟΥΒΙΙΒ ΠΡΟ 6888 ΔΗΪΠΊΟ οἵ 
οἴιιβα Ἰφίαυ.᾽" Ἐρααιαῖῦ Ἰριταν ΠῚ 
ΒΒ αθη815 μέγα φρονεῖν, οὐ ἀΘυοὺ ΘΠΊ6Π - 
ἀαϊοποιη ίθρμαπιβ (ὑδπηθνασῖο, Ηὸς 
οδῦ 1Ππ| Ἰρβιατη, οα]18. σατιβὰ ρ,αίϊαβ 
4115 ἀροθαΐ Ογνῖιδ. 8.3: Οὐδεπώποτε 
ἐπὶ ταῖς εὐτυχίαις ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐφρό- 
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“ »Ὸ ΕΣ 7 ὔ “-  ἋἋ 

ὃ νεῖν οὐδ᾽ εὐφραίνεσθαι ἐκπεπταμένως. νῦν δ᾽ ἢν τελευ- 

ο ριζόμενος τὸν ἀεὶ χρόνον μνήμης τυγχάνοιμι ἢ 

Ἔ ἊᾺ Ν «ε “ ΑἹ “ “- “ 5, 

τήσω, καταλείπω μὲν ὑμᾶς, ὦ παῖδες, ζῶντας, οὕσπερ ἐδο- 
᾽ὔ «ς Ν 7 Ψ, Ν 7 Ν “ 

σὰν μοι οἱ θεοὶ γενέσθαι" καταλείπω δὲ πατρίδα καὶ φί- 
5 σι “ “ “Ο ἊΝ 

λους εὐδαιμονοῦντας" ὥστε πῶς οὐκ ἂν ἐγὼ δικαίως μακα- 
“ Ἀ 

δεῖ δὲ καὶ 
Ἃ , Λ “- ε δ Χ 3 

τὴν βασιλείαν ,“σαφηνίσαντα καταλιπεῖν, ὡς ἂν μὴ ἀμ- 
φίλογος γενομένη πράγματα ὑμῖν παράσχῃ. ἐγὼ δὲ νῦν 
φιλῶ μὲν ἀμφοτέρους ὑμᾶς ὁμοίως, ὦ παΐδες" τὸ δὲ προ- 
βουλεύειν καὶ τὸ ἡγεῖσθαι ἐφ᾽ ὅ τι ἂν καιρὸς δοκῇ εἶναι, 

“- ’’ “ "ᾷ Ἅ 

τοῦτο προστάττω τῷ προτέρῳ γενομένῳ καὶ πλειόνων 
Ν Ν ἌΌΡῊΝΝ 3 ,ὕ » ΄ Ν Ν 5. ἃ “ ὅς ὡΐ 

το κατὰ τὸ εἰκὸς ἐμπείρῳ. ἐπαιδευθὴν δὲ καὶ αὐτὸς οὕτως ὑπὸ 

1 ἴβπκαγοι 

“- “ 3. τα ε ’ 7ὔ χω Κ 

τῆσδε τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμετέρας πατρίδος, τοῖς πρεσβυτε- 
5 , ὃ - » ἣΝ ᾽Σ “ ΝΕ ἣν Ν 

ροις οὐ μόνον ἀδελφοῖς ἀλλὰ καὶ πολίταις καὶ ὁδῶν καὶ 
, , 7 ΄- Ν 3 ΄- Ο 

θάκων καὶ λόγων ὑπείκειν, καὶ ὑμᾶς δὲ, ὦ παῖδες, οὕτως ἐξ 
“ ᾿ Ἁ Ν Ν ἢ - “- 

ἀρχῆς ἐπαίδευον, τοὺς μὲν “γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ 
νεωτέρων προτετιμῆσθαι: ὡς οὖν παλαιὰ καὶ εἰθισμένα καὶ 
ἔννομα λέγοντος ἐμοῦ οὕτως ἀποδέχεσθε. καὶ σὺ μὲν, ὦ 
Καμβύση, τὴν βασιλείαν ἔχε, θεῶν τε διδόντων καὶ ἐμοῦ 
σ΄ 3 » Ψ ᾿ς ᾽ ὯΣ 4 Ψ, 53 , 

ὅσον ἐν ἐμοί: σοὶ δ᾽, ὦ 'Ταναοξάρη, σατράπην εἶναι δί- 

8. ἢν] εἰ 6.Μ. 
ΡΟΝ. καταλειπεῖν 1). ὈΓ. 
ἀμφ. ὑμᾶς ὁμοίως] ὑμᾶς ἀμφ. Ὁ 
δοκεῖ 1).α. τούτω 
μὲν] ὥστε τοὺς μὲν 10). 

α 

ζῶντες ἃ." με ἤδη ἀπίβ σαφ. οτῃ. Α.Ε., ἤδη 
ἀμφίβολο: ὟΣ: Ρε, "δὲ νῦν] οὖν ). μὲν] πάντας Ὦ. 

τὸ ἡγεῖσθαι! προηγεῖσθαι 1). ΡΙΉ, 
10. θώκων 1). καὶ θάκων οπι. τοὺς 

τῶν δὲ] ὑπὸ δὲ τῶν Ὦ. παλαιὰ καὶ εἰθισμένα] 

ἀποδέχεσθαι, υἱὖ νιἀοίαν, (. ΡΥ. 11, ὦ] ὦ παῖ Ὁ. εἰθισμένα παλαιὰ 1). 
σατράπῃ ΖΟΠΑΙΔΒ Ρ. τύδ (. διαδόντων α.Μ. 

μέγα, 5864 ᾿ρ88 σοῃϑίγιιοῦοπηθ. νΘΥΌΙ νῆσα. 8ὃι Χοπορποηΐθιβ 8118 ν ΘΓ 
ΒΙρ ΠΟ Δ ΟΠ δ πὶ ἀθο]αταηΐθ, α00 ͵άτη φρονεῖν ῬΥῸ μέγα φρονεῖν ΘΧΘΠΊΡ]15 

ἢν πηδτὶ ροβϑοῖ, ααοα ΠΟΥ ΡΟ586 ΠΕΡΌ, 
βου ρύσγατη μὲ φρονεῖν τοοῖθ ἃ ϑοΠ:- 
ἔογο δα 1,. Βοβ Ε]}]1}ρ5. αν. ρΡ. 267, ἀ6- 
ἴδη58 ΠῚ ΘΧΙβυτ ΓΘ ΠῚ [1586. [ΙΗ ΘΙ ΠῚ 
6Χχ πΐγδαιι8 ΒΟΥ ΡῦαΓἃ ΠΟΥΔΠῚ ΘΟΤΏΡΟΒΕ. 
5ΟῊΗΝ. ἀμ τελέως με μέγα φρονεῖν. 
ΘΟΠ ΘΙ άουο αὐιδ ΔΙΓῈΥ Ορροβιυιῦ δὰ 
Τλοιηοϑύμθηθη ΠΠ1ΠῚ ὨΪΠ1] Π]81 ΓΒΠῚ 
τηϊηΐτηθ ΟὈβουσαπη ὨΪΏ1]Ο νυ] ΟΣ 15 
ἰηἰτὶοθηΐς σοΙΠ 6115. 50ΠῸ0Ὶ0 ΟἸΧΊΒ56 
ΠΟΏ 80]. πὶ ΧΟΠΟΡΠΟΙΐΘΠΊ, 564 ΟἸΠΠ6Β 
118. δοίαι 8 φρονεῖν πιιπαθδπη αἰχ- 
1586 ΡΙῸ μέγα φρονεῖν, υἱὖ 6ΟΥ ΤρΘηα τι 
5 Κα. Ηεῖς. Ἐν 7214: Ὅ τ΄ ὄλβος 
ἅ τ᾽ εὐτυχία φρονεῖν βροτοὺς ἐξάγε- 
ται, γϑροβιίο φρενῶν. [γεϊηἦθ νϑῖῸ 
φρονεῖν ἐπί τινι (Ἰοὶ σΟΘΡΙ586, ΟἸΏΪΒ50 

ΤΘΠΠ ΘΙ ΠΘΏ65 8115 δδῦ Ρ. 896,1το: Τοῦτ᾽ 
ἐφ᾽ ᾧ ὁ φρονεῖ μάλιστα, 110] μάλιστα αα 
ἐφ᾽ ᾧ Ρου ποῖ, ποη δα φρονεῖ. 1) 6ηϊ- 
{116 ΓΘΟΘΠΠΟΥΘΒ, ααὶ οἴϊδι φρόνησις οἵ 
φρόνιμος σοπίγα α18Π| νούθυθϑ 46 81- 
Ρουθια αϊοετοηΐ, φρονεῖν ΄αοοιιθ ἀ6 
116 αἰχῖβθθ βιπη}]}1ΟἸζου, τοι Ρ] ΤΊΡτι5 
δχροβιύπτη δα 65. ΘΙ ΘρΡΏΒη]. 

1ο. τοῖς πρεσβυτέροις) Οοηΐ. Οοτη- 
τηθηΐ. 2, 3.16. ΖΕΌΝ. 

τ-Ταναοξάρη ] (ϊεδιαβ ο. 8 Τανυοξάρ- 
κὴν ΠΟΙ Δ 8 δεσπότην Βακτρίων [ καὶ 
τῆς χώρας] καὶ Χοραμνίων καὶ Παρθίων 
καὶ Καρμανίων [ιϊθδθθ παῖγαῦ : Ηρτο- 
ἀοίτι οὐ Αὐιβίοίθιθβ ϑιηθσάμῃ, 4- 
ΒΟΉ 15. Μογάϊτη νῸ] Μαγάϊπη, «Ππιβι1- 
πι8 Μογρῖτα ποιηϊηαί, 5ΟΗΝ, 

΄ 
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4 » 

δωμι Μήδων τε καὶ ᾿Αρμενίων καὶ τρίτων Καδουσίων" 
- 7 Ν 7 » Νὴ Α 7 Ν 27 

ταῦτα δέ σοι διδοὺς νομίζω ἀρχὴν μὲν μείζω καὶ τοὔνομα 
“ “ ’ὔ ΄“- 

τῆς βασιλείας τῷ πρεσβυτέρῳ καταλιπεῖν, εὐδαιμονίαν δὲ 
’ὔὕ » Ἂ ἐν , ’ὔ 

12 σοὶ ἀλυποτέραν. ὁποίας μὲν γὰρ ἀνθρωπίνης εὐφροσύνης 
5 δ - δ ,’ ἐν ω 

ἐπιδεὴς ἔσει οὐχ ὁρῶ: ἀλλὰ πάντα σοι τὰ δοκοῦντα ἂν- 
᾿ Υ Ν Χ 

θρώπους εὐφραίνειν παρέσται. τὸ δὲ δυσκαταπρακτοτέρων 
“- Χ Ν “ Ἂς Ἂ Ζ ς 

τε ἐρᾶν καὶ τὸ πολλὰ μεριμνᾶν καὶ τὸ μὴ δύνασθαι ἡσυ- 
7ἷ 7 Χ “ Ν » Ἂ Ὅ« 

χίαν ἔχειν κεντριζόμενον ὑπὸ τῆς πρὸς τἀμὰ ἔργα φιλονει- 
ΝΣ ,ὔ Ν δὰ 7 ΄“- “ 

κίας καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν καὶ τὸ ἐπιβουλεύεσθαι, ταῦτα τῷ 
7 ’ ΄- ἴω “ ἃ δι .ι9 

βασιλεύοντι ἀνάγκη σοῦ μᾶλλον συμπαρομαρτείν, ἃ σαῷ 

13 ἰσθι τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς ἀσχολίας παρέχειν. οἶσθα 
μὲν. οὖν καὶ σὺ, ὦ Καμβύση, ὅτι οὐ τόδε τὸ χρυσοῦν 
σκῆπτρον τὸ τὴν βασιλείαν διασῶζόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οἱ πι- 

Ν “ ΄“ “ » ᾿ Ἂ 3 

στοὶ φίλοι σκῆπτρον βασιλεῦσιν ἀληθέστατον καὶ ἀσῴφα- 
ΧΝ Ν Ν , , ἢ ΄ 

λέστατον. πιστοὺς δὲ μὴ νόμιζε φύεσθαι ἀνθρώπους" 
΄ι ἉΟ ς ν ,ὔ ῃ ΕΣ 

πᾶσι γὰρ ἂν οἱ αὐτοὶ πιστοὶ φαίνοιντο, ὥσπερ καὶ τἄλλα 
Χ , “ Ν » Χ “ Σ δ Χ Χ ἣἦ 

τὰ πεφυκότα πᾶσι τὰ αὐτὰ φαίνεται ἄλλα τοὺς πιστοὺς 
΄σι ΄-“ ς ἈΝ “ ΄ ΒΥ 

τίθεσθαι δεῖ ἕκαστον ἑαυτῷ" ἡ δὲ κτῆσις αὐτῶν ἐστιν οὐ- 
“- Χ - , ᾽ Ν ξᾺ Χ “ὃς ᾽ “ » 

Ιά4 δαμῶς σὺν τῇ βιᾳ, ἀλλὰ μᾶλλον σὺν τῃ εὐεργεσίᾳ. εἰ 
5 ΝΠ. ταν Χ ΄, 7, - Ρ 

οὖν καὶ ἄλλους τινὰς πειράσει συμφύλακας τῆς βασιλείας 
΄σ , ͵ 3, Ἃ » Ν ΄“- , 

ποιεῖσθαι, μηδαμόθεν πρότερον ἄρχου ἢ ἀπὸ τοῦ ὁμοθεν 
΄ ΕΣ » “ ᾿ ’ 

γενομένου. καὶ πολῖταί τοι ἄνθρωποι ἀλλοδαπῶν οἰκειότε- 

τρίτων] τριΐ πιπῦηᾶ. τρίτον Α.1).α.Μ.ΟΥ. 12. ἐνδεὴς Ὁ. ἔσει 
ΒΞ ΡΡΞ 9. ἔσῃ Α.Βὲ οὐ: τε οἵη. (. τὸ πολλὰ τὰ πολλὰ Ὁ). τὰ 
ἐμὰ Ὁ. συμπαρομαρτάνειν 1). ἃ] ὦ, 0. σάφ᾽ ἴσθι] σαϊθι 1). σοΥτ. 50ν. 
παρέχει 10. 12. οὐ τόδε τὸ] οὐδὲ τὸ 1). οὐ τὸ ὅ10}0. ΕἾ. 84, 24, οἰΐδηβ οἶσθα 
---τὖ. ἐφικνεῖται. ἐστιν Ῥοϑί σκῆπτρον 1). ὅἴοῦ». πιστοὶ] πολλοὶ ἃ.Ὁ. 
πιστοὺς καὶ ἀσφαλεστάτους ὅϑῖοὈ., ΟΠ] [65 καὶ ἀσφαλέστατον. φύεσθαι 
ἀνθρώπους Α. ἀνθρώπους φύεσθαι (.Μ. φύσει φύεσθαι ἀνθρώπους ΑἸά. Ρ. ΒίοὈ. 
τὰ ἄλλα ϑδῖοΡ. τὰ οἴῃ. Α.(.Μ. πᾶσι τὰ] πᾶσιν ϑῖοὉ. φαίνεσθαι Δ.Ο. 
τοὺς] τοὺς μὲν 5100. αὐτῶν ἔστιν] ἐστὶν αὐτῶν 1). 14. Γ[ΑΡΥ] πειράσῃ. 
τῆς β. σ. ὅῖοὈ. ἀπὸ σκηνῶν Δ.Ε. ρτ. 

εὐδαιμονίαν ἀλυπ.) (ὑοηῃῇ. 1, 6, 25; σθαι. ΟΛΥὶ ἸΟΟΙ τη] σαβιπη. Α. ΠΟΙ] } 
δἰυόεοδϑι ΖΕΒΌΝ: [οι βαβρθοίπιτη. Εἔοοθ θηϊπὶ (ὉΠη- 

12. σοῦ μᾶλλον] Π᾽ούπμη ρτὸ μᾶλ- τηθηΐ. 1, 3, 11: Πολλὴν ἀσχολίαν 

λον ἢ σοὶ Δ Εἰδκῖιι8. οΘοτηράαγαθαί οαῖη ἔχειν τοῦ ἐπιμελεῖσθαί τινος καλοῦ 
Απδῦ. 2, 5.14. Αἀᾶ. ΤὨσυογα. 1, 85, κἀγαθοῦ. ὅπ υίϊοα!ο εϑὺ (οοη. 4, 
Ἐυγ. Οτθβϑῖ. ρά48, Ρ]αΐο ]μαρὰπη 2, 3, οἱ ύό,9. ὍΝ. [Ι}{αὺ6 ἢ]ς τοῦ 
ΡΟ ἌΡ ΒΘΗΝ: Π1Δ]15. 

τῷ εὐφραίνεσθαι] 1)6 [],ἀορά. τε- 12. οἶσθα) ϑεαιρηῦία δχρυϊπὶξ ὅ38]- 
ΡᾺΡ]. 13, τ: Ὡς μηδεμία ἀσχολία 2 ἰιιϑί. Β. 4. ο. το. ΗΠ ΤΟΗ. 
αὐτοῖς τῶν πολεμικῶν ἐπιμελεῖσθαι. λαμ. φύσει φύεσθαι ΑἸά., πὖὸ κ". 
ΘΌΡΥα 8, 1, 12: Ὅτι ἀσχολίαν παρ- 1, 23, φύσει πεφυκέναι. ΖΕΤΙΝ, 
έξοι τῆς τῶν ὅλων σωτηρίας ἐπιμελεῖ- 
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Ἂς ΄ » 7] . ΧΝ “- σ΄ 

ροι καὶ σύσσιτοι ἀποσκήνων᾽ οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σπέρ- 
’ “ι Ε ΗΝ “ ω Ν 7, 

ματος φύντες καὶ ὑπὸ τῆς αὐτῆς μητρὸς τραφέντες καὶ ἐν 
τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ αὐξηθέντες καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν γονέων ἀγα- 
πώμενοι καὶ τὴν αὐτὴν μητέρα καὶ τὸν αὐτὸν πατέρα 

15 προσαγορεύοντες, πῶς οὐ πάντων οὗτοι οἰκειότατοι ; 3 μὴ 
3 ἃ ς φ « “ » Ν 3 3 ΄ » “ 

οὖν ἃ οἱ θεοὶ ὑφηγηνται ἀγαθὰ εἰς οἰκειότητα ἀδελφοῖς 
᾽ὔ ἐν σ΄ Ἂς ΄ 

ματαιὰ ποτε ποιήσητε, ἀλλ᾽ ἐπὶ ταῦτα εὐθὺς οἰκοδομεῖτε 
δ Ν 7 

ἄλλα φιλικὰ ἔργα: καὶ οὕτως ἀεὶ ἀνυπέρβλητος ἄλλοις 
5 « τ 

ἔσται ἡ ὑμετέρα φιλία. 
» ἴω ᾽ Ὺ » ε Ν Ψ “Ὅ “ Ν 

ἀδελφοῦ" τίνι γὰρ ἄλλῳ ἀδελφὸς μέγας ὧν οὕτω καλὸν 
ε ᾿ σ΄ 7. 57 ᾿ ἱφος μέγ 27 7 ἴφ 

ὡς ἀδελῴῳ ; τίς δ᾽ ἄλλος τιμήσεται δί ἄνδρα μέγα δυνα- 
σ΄ [: δ ,ὔ 7 Ἁ ἐς 7 5 “ 

μενον οὕτως ὡς ἀδελφὸς ; τίνα δὲ φοβησεταί τις ἀδικεῖν 
5 “ 7 “, ς Ν᾿, ΄ “Ξ- 

16 ἀδελφοῦ μεγάλου ὄντος οὕτως ὡς τὸν ἀδελφὸν ; μήτε οὖν 
θᾶττον μηδεὶς σοῦ τούτῳ ὑπακουέτω μήτε προθυμότερον 
παρέστω" οὐδενὶ γὰρ οἰκειότερα τὰ τούτου οὔτε ἀγαθὰ 
οὔτε δεινὰ ἢ σοί. ἐννόει δὲ καὶ τάδε" τίνι χαρισάμενος ἐλ- 

, ἍΝ , “ Ἃ “ 7 ». Ἃ ὰ 

πίσαις ἂν μειζόνων τυχεῖν ἢ τούτῳ; τίνι δ᾽ ἂν βοηθησα 
5 ᾿ ΑΝ ὧι Χ - τ ᾿' ΄ ἢ ͵ 3 Ῥ Ἶ Ἴ τ 

ἰσχυρότερον σύμμαχον ἀντιλάβοις ; τίνα δ᾽ αἰσχιον μὴ 
“ “Ν Ν᾽ » " 7 κΝ « ΄, 7 

φιλεῖν ἢ τὸν ἀδελφὸν; τίνα δὲ ἁπάντων κάλλιον προ- 
ἬἜΕῚ κ » ; ᾿ 53 , 7) 

τιμᾶν ἢ τὸν ἀδελφὸν : μόνου τοι, ὦ Καμβύση, πρωτεῦον- 
τος ἀδελφοῦ παρ᾽ ἀδελφῷ οὐδὲ φθόνος παρὰ τῶν ἄλλων 

"7 ἐφικνεῖται. ἀλλὰ πρὸς θεὼῶν πατρῴων, ὠ παίδες, τιμᾶτε 

ἀλλήλους, εἴ τι καὶ τοῦ ἐμοὶ χαρίζεσθαι μέλει ὑμῖν: οὐ 

Ὁ ΄σ 7 ς ΄σ΄ 

εαὐτου Τοὶι κήδεται ο προνοῶν 

οἱ δὲ] οἱ δὲ οἱ α.Μ. 
τῶν] τῶν Α.α. 

καὶ ὑπὸ---τραφέντες οτη. δ΄ἭΛ᾽οὈ. μήτρας Α. ὑπὸ" 
15. ἀδελφοῖς τοῖς ἀδελφοῖς Ὁ. ποιήσηται Ὠ). 

ταῦτα] ταῦθ᾽ ὃ). οὕτως ἀεὶ] οὕτω δὴ ΒίΟὈ. ἄλλοις] ἀλλήλοις Δ.α.Μ.. 
οἵη. δίοῦ. ἄλλο Ὁ. οὕτως 10. δι Ὁ. Τῆῖης. δῖοῦ. διὰ Α. δίοῦ. δὴ 
Α.α. μεγαλυνάμενον Α.6. ργ. 16. σοῦ οτῃ. ἃ. τὰ τούτου--- 
ἀγαθὰ--δεινὰ] τοὐτου---τἀγαθὰ--τὰ δεινὰ Ὁ. 5΄οὈ. ἐννόει δὲ] ἐννοεῖτε Α.α. 
τυγχάνειν ϑύοῦθ. τίνα δὲ ἁπάντων---ἀδελφὸν ΟΠ 1). ἐεμο ὧν πάντων κάλ- 
λιον ὅίοὈῦ. πρωτεύοντος 1). δίο"). πρώτου ὄντος Α. ἀφικνεῖται Α.(., 
οἵ 4] πηρ΄. ὅλον ὡραῖον τὸ χωρίον, 1). 17. ὦ οὐχ. Α.α: τοῦ] τότε 
Α.6.. οοττ. τὴρ. τ. Μ. τηρ. μέλλει Ὁ. 

15. ἄλλοις] ϑιβροούπιη οὖ Βα ρογνα- 
σαστηῃ, 4πππη ἀνυπέρβλητος 5ἸΤῊΡ ΠΟΙ ΟΡ 
αἸοὶ βοΪθαΐ, αὖ ἀραα [)ειηοβίῃ. Ρ. 23, 
10, οἱ ΤΠ οαγρ τι ΔΙ] ΟΙ168. 

τιμήσεται] 1)6 υιδιίαϊα ἀριια Δη1]- 
ααΐϊοτοβ Αὐὔοοβ ἴογτιπα ἡϊοπιη δα 
65. ϑίθρῃ. ν. Τιμάω ρΡ. 2180 Α. 
Βδοθπίϊουῖβ εθία 8 οϑὺ ότι τιμηθή- 
σομαι, το]θοΐα ἃ ΑΕ οΙΒ15 οἵ θχϊπηθη ἃ 
Ἴπας. 6, 8ο, Π)οηημοβίμθηιὶ Ρ. 410, 20. 

ααρΡρ6 880)}086 ἰἢδΐα ἃ ᾿1ὈΓΔΥΠΒ, πὶ 
αἰχὶ ᾿θτάθτη. 

φοβήσεται) Οοηΐῇ. Οὐτητηθηΐ. 2, 3, 4 
ΖΕΌΝ. 

τ6. ἰσχυρότερον σύμμαχον] Νοπ 
Ροϊθηθίοσθιη, 5684. ἤγτηϊογθιη, οορο- 
ΓΘ, αὖ ἴῃ ᾿Π50}. Αἴ. ἀριιὰ Βωοκῇ. 
ψΟ , ἸΒ᾿ 111, Ὡ. 74,14: Ξύμμαχοι 
ἐσόμεθα πιστοὶ καὶ ἰσχυροί. 
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Ν ,ὔ ἘΥΦΈ τς “- ω 5 ὍΝ ε 9. Ὁ 5» 

γὰρ δήπου τοῦτο γε σαφῶς δοκεῖτε εἰδέναι ὡς οὐδέν εἰμι 
ΒΥ ΠΝ 5 » Ν γι 5 ΄ ω Ἢ ΣᾺΝ Ἁ 

ἐγὼ ετι, ἐπειδὰν τοῦ ἀνθρωπίνου βίου τελευτήσω" οὐδὲ γὰρ 
νῦν τοι τήν γ᾽ ἐμὴν “ψυχὴν ἑωρᾶτε, ἀλλ᾽ οἷς διεπράττετο, 

τϑτούτοις αὐτὴν ὡς οὖσαν κατεφωρᾶτε. τὰς δὲ τῶν ἄδικα 
παθόντων ψυχὰς οὔπω κατενοήσατε οἵους μὲν φόβους τοῖς 

, 3 4 Ὡ Ἂ Ἂ “ Ψ 

μιαιφονοις ἐμβάλλουσιν, οἵους δὲ παλαμναίους τοῖς ἀνο- 
᾽ ’ ωω Ν 7 Ἁ Ν » 

σίοις ἐπιπέμπουσι ; τοῖς δὲ φθιμένοις τὰς τιμὰς διαμένειν 
,ὔ “Δ σ΄ Ν » -“ . Ἃς 7 3 

ἔτι ἂν δοκεῖτε, εἰ μηδενὸς αὐτῶν αἱ ψυχαὶ κύριαι ἦσαν : 
27 53 ἴω οἷ σ΄“ ͵7ὔ 7 6 

το οὔτοι ἔγωγε, ὦ παῖδες, οὐδὲ τοῦτο πώποτε ἐπείσθην ὡς ἡ 
Ἀ ᾧ Ἁ ΕΝ σ ὔ 5 ὅν 7 Ἁ  ὰ 

ψυχὴ έως μὲν ἂν ἐν θνητῷ σώματι ἢ» ζῇ, ὅταν δὲ τούτου 
ἀπαλλαγῇ, τέθνηκεν" ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τὰ θνητὰ σώματα 
ὅσον ἂν ἐν αὐτοῖς χρόνον ἢ ἡ ψυχὴ: ζῶντα παρέχεται. 

20 οὐδέ γε ὅπως ἄφρων ἔσται ἡ ψυχῆ: ἐπειδὰν τοῦ ἄφρονος 
σώματος δίχα γένηται; οὐδὲ τοῦτο πέπεισμαι: ἀλλ᾽ ὅταν 
ἄκρατος καὶ καθαρὸς ὁ νοῦς ἐκκριθῇ, τότε καὶ φρονιμώτα- 

τοῦτό γε γε τοῦτο |}. εἰμι ἐγὼ ἔτι] ἔτι ἐγὼ ἔσομαι 1). ἐγὼ] Ηϊςο Πρ. 
Β. ὅρα ἀσεβοῦς δόξαν περὶ ἀθανασίας ψυχῆς καὶ ἀειδιώτητος καὶ τοῖς (516) τῶν ἐν 
τῷ παρόντι βίῳ πεπραγμένων ἀνταποδώσεως. γὰρ οαι. ὁ). 18. μηαιφ. 
ὋΣ ΡΕ: διανέμειν 1).Μ. πῃρ. ἔτι ἂν] ὅτι πᾶν 10. 10. οὔτοι] οὕὔ- 
τως 1). ἡ] ῷΏ ἃ 20. οὐδὲ] ὁ δέ Ὁ. τότε φρ. αὐτὸν εἰκὸς 
εἶναι 

οὐδὲ γὰρ] ]οουπὶ (Ἰσοτο ἄθ ὅδε- 
Ὠθοίαίο 1ἴὰ νογίῦ ο. 22: ““Νο)]ῖίθ δῖ- 
ὈἸΓΓΑΥῚ, Ο ΤῊ] ] ΟΑΥΊΒΒΊΤΩΙ 8111, Τη6, ΘΠη 
ἃ ΨνΟὈῚΒ ΑἸΒοθββοῦο, πιβαθαη δαΐ 
ὨΠπ]|Πὰπὶ ἴοσο. Νίβο θῆϊση, ἀπῇ ΟΥ̓Δ 
ΨΟὈΙΒΟΙΠη, ΔΗΪΠΊΠΠ) τηθι πὶ νἹ ΘὈΔ[]8 :; 
Β6α δαϊη 6886 ἴῃ ἤΟΟ ΘΟΥΡΟΥΘ, ΟΧ 115 
γΘθτι5, αὰ8 σογθθαμῃ, 1Π|6]]Πρ 6 Ὀδ[]8. 
᾿ὐυαη θη Ἰρῦα 6856 στ θαϊτοίθ, θ Δ η8] 
ὩΜ]] πὰ ν]ἀ 6 0}{15.᾽ Οὐηΐ. (ὐοπητηθηΐ. 
το ΖΕΓΙΙ͂Ν: 

18. τῶν ἄδικα παθόντων 1. 4. ἀδίκως 
ἀποθανόντων. 

τὰς τιμὰς} ΟἼσοΓΟ ]. 6. νογίϊ Πα : 
“ΝΕ νϑῸ οἸαγογιπη ΨΙΓΟΓ ΠῚ ρΡοϑί 
ΤΟΥ Θ ἢ ΠΟΠΟΙΘΒ ΡΘΥΠΊ Δ ΠοΓθηΐ, 851 Ὠ1Π1] 
ΘΟΓΆΠῚ ἸΡΒΟΤΊΠῚ ΔΠΙΠῺῚ Θἢοογθηΐ, απιῸ 
ἀπ Π8 ΤΠ ΘΠΊΟΥΙΔ ΠῚ 5111 ΓΘΠΘΓΘΙΉΙΙΒ.᾽ἢ 
Δ ΘΓ ΟἸ1ΠῚ ῬΙΊΟΓΘΠῚ ΒΘ ΘΉ 14 ΠῚ ΟΠῚ]- 
β᾽5δβοῖ, βοααθυαῦαγ, αὖ ΨΊ πη ΔΡΡ ΤΩΘΠΤΙ 
ΟἸσοο ᾿ηἰηρογοί. τηπίαπᾶο. ὕοη- 
5π|π ΟΥΤῚ οὖ ΒΟΓΠΊΟἢΪΒ. ΟΠΊΠΪΒ Ἰη 60 
νου βαῦι ν]8, αὐ ἢ]118 ΓΘν ΘΥ ΓΔ πῇ οὐρὰ 
ΠΘΙΠΟΙΊΔ ΠῚ ΠηΟΥίτι βιιὰπὰ σΟΠΊ ΘΠ οΐ, 
ἀποίο ἀγριιπηθηΐο οχ παίαγα ΔΠΪΠΠ 
Ροϑβύ πιουΐθπ οὐ ΠΔ ΡΟΡΙΩΔΠΏΘΠΓ15. ΠΘ6Ο 
ΟΠ νἹΐα νἸΓ6 5. σαγδιηητιθ. 60 ΤΟΡΙΠῚ 

Πιυ ΠῚ ΔΏΔΙΙΙΠῚ ΠΘΟΘΒΒΔΙΟΤ ]] 16. ἄδ6ρο- 
ΠΘηΓ15. Προῖθ (ὑδιηθγασῖαβ: “Νυτϊη- 
4αϊἃ δαΐθπη ΔΓ ΓΆΤΉΙηΪ, ΡΘΙΤΏΠΔΠΘΙΘ 
Ροΐαϊββθ ΠΟΠΟΥΘΒ, 481 Πα Θπίαγ τηοΥ- 
115, 51 ΠᾺΠ]115 ΤΟΙ ροΐθβϑίαϑ Ρ6Π65 8η1- 
ΤῊΟ8 1Ποτῖιπ οββοίῖ ὃ ΟΗΝ, 

10. οὔτοι ἔγωγε] (ἼοΕΓΟ Πδρα νϑυθί : 
“ΜΊΠῚ χαϊάθπι Πιιπατδτη ΡΘΓΒα Δα. 
Ροΐα, ἀπίπιοβ, αἀὐιπὶ ἴῃ ΘΟΓΡΟΥθιιΒ 
Θβϑθηΐ τηου δ] 1118, νΊν ΓΘ, στη ΟΘχὶβ- 
56ηΐ ΘΧ 115, ΘΙΠΠΟΙῚ : ΠΘΟ ΨΘΙῸ [τῇ 8η]- 
ΓΏ11ΠῚ 6556. ᾿Π8]01ΘΠΐθιη, οἴ} 6Χ ᾿ἰη81- 
ῬΙΘΩΠ ΘΟΥΡΟΙΘ δναβιββεῖ, ββα οὐ 
ΟἸΠΠῚ ΔΑ Χ.ΟΠΘ ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΠΡ αἴτι8, 
ΡΌΓΙΙ5Β. οὔ Ἰηΐοροῦ 6586. σοριββοῖ, {ππὶ 
6586. βαρ θηΐθῃ. ἀΐσχαθρ θδμη Οἱ ΠῚ 
ΠΟΙΏΙΠ15 Ππαΐπγα τηογίθ αἸββοϊ ναι, σρ- 
[ΕΓΆΓΙΙΠ] ΤΟΥ ΡΟΙΒΡΙσααπη δϑῦ 80 
ᾳυςηῖπο ἀἸβοθήδηΐ ; ἀθοαηΐ οηΐπῃ 11ὰς 
ΟἸΩΏΪα, τη46. οΥΐα διιηΐῦ ; ΔΠΙΠΊ115 δἷι- 
[6 πὶ 801115, πΠ6Ὸ ΟαπΠῚ δ ἰθβί, ἢ66 ΟἿ ΠῚ 
αἰβοραϊξ, ἀρραγοί. 5ΟΗΝ, 

20. ἄκρατος καὶ καθαρὸς Ν᾽ Δ]ΟΚΘΠΑΓ. 
«αὶ ΕυτΙρΡΙ 415 ΗἸρροὶγί. Ρ. 285 Ὁ, ἀκή- 
ρατος 6ΘΧ (ἸΘΕΓΟΠΪΒ. νΘΥΒΙΟΠ6. ΘΟΥΓΙΡΘ- 
μαῖ. ΗΝ. Ρ]υίαγοι. Βοπμα!. ο. 28: 
Λεκτέον οὖν ἐχομένους τῆς ἀσφαλείας. 
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τον εἰκὸς αὐτὸν εἶναι. διαλυομένου δὲ ἀνθρώπου δῆλά 
ἐστιν ἕκαστα ἀπιόντα πρὸς τὸ ὁμόφυλον πλὴν τῆς Ψυχῆς" 

οἵ αὕτη δὲ μόνη οὔτε παροῦσα οὔτε ἀπιοῦσα ὁρᾶται. ἐννοή- 
σατε δ᾽, ἔφη, ὅτι ἐγγύτερον μὲν τῶν ἀνθρωπίνων θανάτῳ 
οὐδέν ἐστιν ὕπνου" ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ψυχὴ τότε δήπου 
θειοτάτη καταφαίνεται καὶ τότε τι τῶν μελλόντων προορᾷ" 

22 Τότε γὰρ, ὡς ἔοικε, μάλιστα. ἐλευθεροῦται. εἰ μὲν οὖν 

οὕτως ἔχει ταῦτα ὥσπερ ἐγὼ οἶμαι καὶ ἡ ψυχὴ καταλείπει 
τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐμὴν ψυχὴν καταιδούμενοι ποιεῖτε ἃ ἐγὼ 
δέομαι" εἰ δὲ μὴ οὕτως, ἀλλὰ μένουσα ἡ ψυχὴ ἐν τῷ σώ- 
ματι συναποθνήσκει; ἀλλὰ θεούς γε τοὺς ἀεὶ ὄντας καὶ 
πάντ᾽ ἐφορῶντας καὶ πάντα δυναμένους. οἱ καὶ τήνδε τὴν 
τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσιν ἀτριβῆ καὶ ἀγήρατον καὶ ἀνα- 
μάρτητον καὶ ὑπὸ κάλλους καὶ μεγέθους ἀδιήγητον, τού- 
τους φοβούμενοι μήποτε ἀσεβὲς μηδὲν μηδὲ ἀνόσιον 

23 μήτε ποιήσητε μήτε βουλεύσητε. μετὰ μέντοι θεοὺς 

καὶ ἀνθρώπων τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμενον αἰ- 
δεῖσθε" οὐ γὰρ ἐν σκότῳ ὑμᾶς οἱ θεοὶ ἀποκρύπτονται, ἀλλ᾽ 
ἐμφανὴ πᾶσιν ἀνάγκη ἀεὶ ζὴν τὰ ὑμέτερα ἔργα: ἃ ἢν μὲν 
καθαρὰ καὶ ἔξω τῶν ἀδίκων φαίνηται, δυνατοὺς ὑμᾶς ἐν 
πᾶσιν ἀνθρώποις ἀναδείξει" εἰ δὲ εἰς ἀλλήλους ἀδικόν τι 

21. τῷ ἀνθρωπίνῳ Α.α. οὐδέ α. τι τῶν] τι καὶ τῶν 10. 22. ΓΛΌΥΪ 
οἴομαι. ἃ] ὡς 1). ἐντῷσιἡ Ψ. Ὁ πάντα οτη. 1). συνέχουσιν] 
συγκρατοῦσιν 1). ἀκριβὴ Δ.α. ἀκήρατον Ἁ. σα. καὶ ἀναμάρτητον 
την. Τ΄ κάλλους] τάχους Ὦ. μήποτε 1).Μ. μήποι Ανσ. 22. ἐπι- 
γιγν.] γιν. ΘΟΥ. τ. ἃ. αἰδεῖσθαι Α. ἢν] εἰ α.Μ. ἀδίκων ἀδίκων ἔρ- 

εἰς] ἐς Α.6. γων 

κατὰ Πίνδαρον ὡς σῶμα μὲν πάντων 
ἕπεται θανάτῳ περισθενεῖ, ζωὸν δ᾽ ἔτι 
λείπεται αἰῶνος εἴδωλον τὸ γάρ ἐστι 
μόνον ἐκ θεῶν. ἥκει γὰρ ἐκεῖθεν, ἐκεῖ δ᾽ 
ἄνεισιν. οὐ μετὰ σώματος, ἀλλ᾽ ἐὰν ὅτι 
μάλιστα σώματος ἀπαλλαγῇ καὶ δια- 
κριθῇ καὶ γένηται καθαρὸν παντάπασι 
καὶ ἄσαρκον καὶ ἁγιόν. ΝΑΤΙΟΙ.. 

21. ἐννοήσατε) ΟἼΟΟΤΟ : ““ΨΔαϊὴ νϑῖῸ 
νι θ.15, Π1Π1] 6586 ᾿ΠΟΥΪῚ ἰδ 511Π1}}6 
ααδτη Βοπηηιη. Δίααὶ ἀουτη ΠΤ 
ΔΏΙΠΙ τηᾶχίτηθ αἰθοϊαγαηΐ αν: η] αύθιη 
ΒΌΔΙΩ : Ιηπ]ΐῶ ΘΠ, ΟΠ] ΤΘΙΩΪΒΒῚ οἱ 
Ποὺ ϑαηΐ, Γαῦπιγα ργοϑριοιιηί. Ἐκ 
αὰο ᾿π|6]]Πσὶῦαν, α18165. {αἰαγ] 51ηΐ, 
ΟἘΠΊ 86 Β]Δη6 σΟΥΡΟΙῚΒ ΠΟ Ὲ}}5 το] αχα- 

νογιηΐ.᾽ 5ΟΗΝ. 
22. ἢ Ψυχὴ συναποθνήσκει) ΟἸΘΘΙῸ 

νου: “ ΘυδΘ 851 ἤδθο ᾿ἴὰ βιηΐ, 516 
τηὴ6 οοἸ οἵα πιῦ ἀθιιπὶ : 51η τπᾶ δϑβύ 1η- 
[ΘΙ 18. ΔΗ] ΠΊΙ15 ΟΠῚ ΟΟΥΡΟΙΘ, ΨγΟῸΒ 
ἴδιηθη ἄθοβ νϑγθηΐθβ, αὶ ἤδης οἵη- 
ΠΘΠῚ Ρ.]ΟΥΙ ΓΙ ΠΘη1 {πθηΐιγ οἵ το- 
σαηΐ, ΤΠΘΙΠΟΥΊΔ ΠῚ ΠΟΒΕΓῚ Ρῖ6 ᾿ῃν]οΪαΐο- 
416 ΒοΥν Δ 1118.᾿ 5ΟΌΗΝ, 

ἀτριβῆ) ΟὐΟὐτη τ θηΐ. 4, 2; 18: ὋὉ τὸν 
ὅλον κόσμον͵ συντάττων τε καὶ συνέχων 
τ-καὶ ἀεὶ μὲν χρωμένοις ἀτριβῆ ΤῈ καὶ 

ὑγιᾶ καὶ ἀγήρατον παρέχων. ἘπΜατη 
ῬΟΙ]τιχ 2, 14, ἀγήρατον τάξιν οχ ἢ. ]. 
Ἰαιιάαντ. τἀ] απ ΕΠ Θ ΠῚ σΟΥγθο- 
Ποποῖὴ δόξαν νυ]σαθαίτν. 5ΟΗΝ, 
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φρονήσετε, ἐκ πάντων ἀνθρώπων τὸ ἀξιόπιστοι εἶναι ἀπο- 
βαλεῖτε. οὐδεὶς γὰρ ἂν ἔτι πιστεῦσαι δύναιτο ὑμῖν, οὐδ᾽ εἰ 
πάνυ προθυμοῖτο, ἰδὼν ἀδικούμενον τὸν μάλιστα φιλίᾳ 

24 προσήκοντα. εἰ μὲν οὖν ἐγὼ ὑμᾶς ἱκανῶς διδάσκω οἵους 
χρὴ πρὸς ἀλλήλους εἶναι εἰ δὲ “μὴ, καὶ παρὰ τῶν προγε- 
γενημένων μανθάνετε: αὕτη γὰρ ἀρίστη διδασκαλία. οἱ 
μὲν γὰρ πολλοὶ διαγεγένηνται φίλοι μὲν γονεῖς παισὶ, 
φίλοι δὲ ἀδελφοὶ ἀδελφοῖς" ἤδη δέ τινες τούτων καὶ ἐναν- 
τία ἀλλήλοις ἔπραξαν' ὁποτέροις ἂν οὖν αἰσθάνησθε τὰ 
πραχθέντα συνενεγκόντα, ταῦτα δὴ αἱρούμενοι ὀρθῶς ἂν 

25 βουλεύοισθε. καὶ τούτων μὲν ἴσως ἤδη ἅλις. τὸ δ᾽ ἐμὸν 
σώμα, ὠ παΐδες, ὅταν τελευτήσω, μήτε ἐν χρυσῷ θῆτε 
μήτε ἐν ἀργύρῳ μήτε ἐν ἄλλῳ “μηδενὶ, ἀλλὰ τῇ γῆ ὡς τά- 
χιίστα ἀπόδοτε. τί γὰρ τούτου μακαριώτερον τοῦ γῆ 
μιχθῆναι, ἢ πάντα μὲν τὰ καλὰ, πάντα δὲ τἀγαθὰ φύει τε 
καὶ τρέφει; ἐγὼ δὲ καὶ ἄλλως φιλάνθρωπος ἐγενόμην καὶ 
νῦν ἡδέως ἀν μοι δοκῶ κοινωνῆσαι τοῦ εὐεργετοῦντος ἀν- 

ἀξιόπιστον Α.(. 
ἀδελφοὶ οἵη. Α.ἃ. 
μενοι 10. 
Ἂν (τ 

ἐν αἰτία Α. 

25. ἀργυρῷ Δα. 
τοῦ] ἢ τὸ 10. 

24. εἰ μὲν----εἰ δὲ μὴ] Ν΄. δα 7, 5» 54. 
25. ἀπόδοτε] ΟἾΘσΟΙΟ [(6ρ. 2. 22: 

“Α΄ τῆ]Πὶ α]6Πὶ ΔΗ] ΒΒ] τὴ 86- 
Ρυϊύαγεο ρθηι8 14 ἔ]8586. νἱἀθίθσ, αιῸ 
ρα Χοπορῃοηΐθηυ Οὐὐτιιβ υὐτογ ; 
τα. ΘΗΪΠὶ ἴθυγὲθ ΘΟΓΡαι8, οὐ. ἰΐὰ 
Ἰοσαύιιμη ἃῸ 51{π|Π|, 4851 ΡΟ ηΘηΐΟ 
τη 715 ΟΡ ποϊζατ.᾽" [Ὁ Ἰοριθιι8 Ῥοι- 
ΒΔΓΊΙΠῚ ΟΔΟΔΥΘΙ ΤΟΥ ΟΥ̓ΘΙΠΔΓΘ ΠΟῚ 
Πιοθθαῦ; ἰρηθΠῚ ΘΗΪΠῚ βδουη ἢΔὈ6- 
δαπῖ, “(οϑῖ0  ΗἩδγοάοίο: 9. τό, ιαὐὖ΄ 1, 
140, 46 Ῥουβῖ8, κατακηρώσαντες γῇ 
κρύπτουσι, (0 ΤΟΒΡΙΟΙΘΠ8 ΟἼσθτο Τ86. 
1, 45: Ρεδῦϑε τηουίιο8. οοτὰ ΟἰσΟατη- 
Ἰτο058 σοπαπηΐ, τι απ ΤΆ ΧΊΤηΘ. Ρ6Γ- 
τηδηθαηΐ αἰγὶ ΟΟΡΡΟΤα. (ΓΕ 
ὨΔΥΥΑΙΙΟ ΤΟ, 1, ΧΘΠορΠοηΐθαιη οοη- 
ἤγιηαῖ. ὅΟΗΝ, Ρεγβαγιη ὨΟαΪογ- 
ΠΟΓΌΠῚ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΤ ΟΒ. 51η6. ἸἰοσιΪο 
ΒΘΡΘΙΘΠΟΙ ἀθβοῦθθη8. ΟΠαγάϊη Κοόψα- 
965 οῃ Ῥεγϑδθ νοἱ]. 8, Ρ. 5 6α, [,δηρ]ὸϑ : 
“ἢ] δαῦ Οὔβουν οΥ αι θη ΡΟ 56, ΘΟΙΠ ΠῚΘ 
ἀδῃ5 16 γτοϑίθ Ὧἀθ 1 Οτιθηῦ, οὴ π᾿ ΘῃΓΘΥΓΘ 
ῬοΙϊηΐ 168. ΟΟΥΡΒ. Θηΐοσπηέβ 4ἀῃ5. (68 
Ὀϊὸγθδ, ΤηΔ]8. ΟΠ 168 Ρουΐθ θὴ ἔθιτο 

μάλιστα) πάνυ Ὁ. 
ὁποτέρως 1). 
μήτε) μηδὲ α. μηδ᾽ Ὁ. 

ἐγὼ δὲ] ἐγὼ ἃ 

24. ἀρίστη] ἡ ἀρίστη ". 
δὴ αἱρούμενοι] ἂν αἱρού- 

μακαριώτατον 

ἀ4ἀη8 τη Ὀϊὸτθ σοιητηηθ αα6 ἰὰ 
πηοϑαϊιόθ Το. ΟἿ γ᾽ πιϑΐ 16 σοῦ ὴ8 
αι ᾿ποϊηθηΐ 4 ὋΠ 6 νϑαῦ θιηρουίογ, 
εἴ φυδη 6 οοηνΟὶ δϑὲ αὐγῖνό ἃ 1ὰ 
ἴοβ96, ὉΠ. {|γ6 16 σοῦρΒ 4(θ 1ὰ ὈΙὸσο, οἵ 
Οἡ 1 δηΐθυσθ θηνεορρό ἀδηβ 16 ἀτὰρ 
τηνι". [1.65 Ῥϑυύβδηβ αἰϑθηῦ 6 
Ια Ὀϊὸλα θιηρᾶσοῃθ 16 Θοσμ5 46 88 τό- 
προ 45862 ἐς δὴ μοπᾶγο, βϑίοῃ 416 
[»16οὰ ἃ ογάοηπό αι} γΥ τεϊουγηᾶί.᾽ 
[)6 ΟΥ̓ βθρα!οσο ἀρὰ Ῥαβαγυρδᾶαβ 
Αὐτᾶη. Απδῦ. 6, 29, οἵ ῥγϑίθρ Ουγ- 
τατη 1. ο. ϑύταθ. 15, Ρ. 730, οἰϊαὶ Ζοιι- 
πἰι5. ἡ, Κοὺ Ρουΐου Ἴ γανυοίβ ἴῃ, Οϑογσία, 
Ρογϑία εἴς. ν0]. 1, Ρ. 5βο2-ὃ. 

καὶ νῦν ἡδέως ἄν μοι δοκῶ κοινωνῆ- 
σαι} ΑὐἸτΆ"]]Π πῈ18. δϑὲ ἸΟο8 Εἴθοη. 0, 
ἘΤ1ΤῚ Καὶ ταῦτά “ΜὺΣ: δοκῶ ἡδέως ἑκάτερα 

ἀκούειν σου, ὅπως ἃ μὲν ἀγαθά ἐστι 

ποιῶμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ, μὴ ποιῶμεν. 
5ΟΗΝ, 

τοῦ εὐεργετοῦντος ἀνθρώπους οτὶ- 
ΡΠΒραβίῖοθ αἸοῖῦ τθυγάτη, δὲ βίη! τϑα- 
αι ΡΠ] Πθιη ΟῸ1 δηΐθ αἸχοσῖς φιλών- 
θρωπος ἐγενόμην. ΔΌΝ, 
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“ὁ θρώπους. ἀλλὰ γὰρ ἤδη, ἔφη, ἐκλείπειν μοι φαίνεται ἡ 
ψυχὴ ὅθενπερ, ὡς ἔοικε, πᾶσιν ἄρχεται ἀπολείπουσα. εἴ 
τις οὖν ὑμῶν ἢ δεξιᾶς βούλεται τῆς ἐμῆς ἅψασθαι ἢ ὄμμα 
τοὐμὸν ζῶντος ἔτι προσιδεῖν ἐθέλει, προσίτω ὅταν δ᾽ ἐγὼ 
ἐγκαλύψωμαι, αἰτοῦμαι ὑμᾶς, ὦ ὦ παῖδες, μηδεὶς ἐ ἐτ᾽ ἀνθρώ- 

ο͵ πῶν τοὐμὸν σῶμα ἰδέτω, μηδ᾽ αὐτοὶ ὑμεῖς. Πέρσας μέντοι 
πάντας καὶ τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὸ μνῆμα τοὐμὸν παρακα-" 
λεῖτε, συνησθησομένους ἐμοὶ, ὅτι ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη ἔσομαι, 
ὡς μηδὲν ἂν ἔτι κακὸν παθεῖν, μήτε ἢν μετὰ τοῦ θείου γένω - 
μαι μήτε ἣν μηδὲν ἔτι ὦ: ὁπόσοι δ᾽ ἂν ἔλθωσι, τούτους εὖ 
ποιήσαντες ὁπόσα ἐπ᾽ ἀνδρὶ εὐδαίμονι νομίζεται ἀποπέμ- 

“8πετε. καὶ τοῦτο, ἔφη, μέμνησθέ μου τελευταῖον, τοὺς φί- 
λους εὐεργετοῦντες καὶ τοὺς ἐχθροὺς δυνήσεσθε κολάζειν. 
καὶ χαίρετε, ὠ φίλοι παίδες, καὶ τῇ μητρὶ ἀπαγγέλλετε ὡς 

παρ᾽ ἐμοῦ" καὶ πάντες δὲ οἱ “παρόντες καὶ οἱ ἀπόντες φίλοι 
χαίρετε. ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ πάντας δεξιωσάμενος συνεκαλύ- 
ψατο καὶ οὕτως ἐτελεύτησεν. 

26. περιπαθὲς ὅλον τὸ χωρίον ἴ). τηρ. 
τι α. ΡΥ. ἢ βούλεται δεξιᾶς α. 
λευταῖον] ἔ ἔπος 864. Ὁ). 
ἀπαγγέλετε 1). 

26. ἀλλὰ γὰρ] Η. 6. 564 ρ]ατα αἸ- 
ΘΟ. 6 ῬΓΟΒΙΌΘΟΥ : πδπη εἰς, ΖΕΤΙΝ. 

ὅθενπερ] Ἡ. 6. ἃ αυἰθιι ΠΟΥΡΟΙῚΒ 
ΡΑΥθθιι5, ν. 6. ρβᾶϊθυιθ, τηϑηῖθα8, 
ΟΟΠ]18, Πηρτια, εἴς. ΖΕΌΝ. 

ἔοικε] ἴι 5ο]ού ἤθη] 6 Ἰορθ δία. 
ΖΕΌΝ. 

βούλεται---ἐθέλει] Δ ΘΓ αἰτίαβαιια 
(ΒΟ ηΘἢ τϑοίθ τὰ ΘΧρ]]οδηΐ νρίρθυοϑ 
αὖ βούλεσθαι ἐπὶ λογικοῦ τάττεσθαι, 
θέλειν νετο φυσικὸν 6558 αἸσαηῦ. ((ὐοηΐ. 
Μαχῖτηὶ Οοηΐδ58. νῸ].2, Ρ.2 8566. αἰβραὰ- 
ἰδ ]οπθιη περὶ θελήσεως οὔ βουλήσεως.) 
Ἰϑιη βίῃ. Ρ. 24,1: ἊΑν οἵ τε θεοὶ θέ- 
λωσι καὶ ὑμεῖς βούλησθε. αι. ΑἸς. 
281: ΛΔέξαι θέλω σοι πρὶν θανεῖν ἃ 
βούλομαι. Οὐοηΐ. 7, 2. το. Βεείο 
αἰ ηραϊ: οὐϊατη Εὐιβία  Ὠ]ι18 ΡΓΟΩ τη. 
δὰ Ποπγ8. Ρ. 7.26; Ὡς μηδὲν εἶναι 
ὅπερ ἂν ἐμοὶ βουλητὸν, ὃ μὴ καὶ σοὶ 
θελητόν. 

μηδεὶς----ἰδέτω] Νεο ϑοογαίθβ νο- 
1υἱξ ΘΟΥΓΡΒ δι τηουξαιιπι Ἰαναυὶ ἃ 
ΓΤ] ]]ΘΥ 5. ΕἾΥΡῸ 86 ᾿Ρ86 ἰανΐ. Ρ]αΐ. 

εὐεργετοῦντες] εὖ ποιοῦντες 1). 
ἐτελεύτησεν τελευτὴ κύρου Α. τηρ. (.. τηρ. 

ἐκλιπεῖν Δα. 
27. μετὰ---ἢν οι. Ὁ). 

ἔρχεται (ἃ. ΘΟΥΤ. 85:0. 

28. τε- 
κολάζεσθαι 1) 

Ρῃφά. ς. 64. ΖΕΌΝ. 
27. ἢν μηδὲν ἔτι ὦ] Εδπάροτῃ βεπίθη- 

ὕϊᾶῖη ϑοογαίοαπι) ἰγϑοίαῦ οχ Β]δίο 5 
ΔΡοϊορῖαὰ ΟἸσθιο 180. Θ. 1, 41. 
ΖΕΌΝ. βδ8.:1΄ὲ 5. 17: Οὐδέν εἰμι ἐγὼ 
ἔτι. ϑορῇ. ΕἸ. 244: Ὁ μὲν θανὼν γᾶ 
τε καὶ οὐδὲν ὦν. 

τούτους εὖ ποιήσαντες  ὐπεθοιΠ 6118 
ΒΟ]θηῦ ΘΧΠΙΌΘΙΙ 1 ΠΘγΘ. νἱτὶ ὈΘαίι!, 
(ἀθβϑῆθυιιθ ΘΡρυΪα85. ΠαΠΘΌΤ 65. ἸΠΓΕΓΡΤΟ- 
ἰαῦπγ. Ἐοχγίθ ἄομπα δἰϊαπὶ οὐ τη ηθιἃ 
αἰδυρι θα θαηαῦ νοσαῦβ δὰ {ππΠι|8, 
ααϊθαΒ νϑυθιιπ εὖ ποιεῖν Ππγ6}1π|8 σοη- 
ϑσυαϊ. ΒΟΉΝ. 

28. ὡς παρ᾽ ἐμοῦ) [πί6]]1ρ6 χαίρειν, 
Βα] τιΐθιη πιηζαίθ νου 15 πηθῖ8. 5ΟΗΝ. 

οὕτως ἐτελεύτησεν] ϑ΄ὶς σογίθ πιοΥ- 
θη ΒΌ ΙΓ ἀθθαϊ γγυβ, 5864. Δἢ 1086 
ἴοο πιοᾶο 6 νἱΐα αἸἰβοθββουιῦ παπα ἰ6- 
τῆθγ6 ααθιίαίϊι" ἴῃ ἰαπΐο ΒΟΥ Ρ ΟΥΤη 
αἰββθῆϑα, ΟἿΘοΥΟ απ! θη οχ [)}1Π0Π6, 
αὖ ϑῖιρτὰ αϊοίππη δα ο. 7.1, υγατη δὰ 
βορύμδροϑι ματι οί. 15. ἈΠ ΠΠ1Π ΡΕΓνΕ- 
556 {τα 10. Γἀιοϊδηιι5 Μίδογο. ο. 14 

πῇ 
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ΓΚΕΦ. Η. 
Ὅτι μὲν δὴ καλλίστη καὶ μεγίστη τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ ἢ 

Κύρου βασιλεία ἐγένετο αὐτὴ ἑαυτῇ μαρτυρεῖ. ὡρίσθη γὰρ 
πρὸς ἕω μὲν τῇ Ἔρυθρᾷᾳ θαλάττῃ, πρὸς ἄρκτον δὲ τῴ Εὐ- 
ξείνῳ πόντῳ, πρὸς ἑσπέραν δὲ Κύπρῳ καὶ Αἰγύπτῳ, πρὸς 
«μεσημβρίαν δὲ Αἰθιοπίᾳ. τοσαύτη δὲ γενομένη μιᾷ γνώμῃ τῇ 
Κύρου ἐκυβερνᾶτο, καὶ ἐκεῖνός τε τοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῷ ὥσπερ 
« ΄σ- ω 5. ΥΚ ᾽ Ψ “ἤ » 7 ΄ 

ἑαυτοῦ παῖδας ἐτίμα τε καὶ ἐθεραπευεν, οἵ τε ἀρχόμενοι ΚΑῦ- 
ε » 7 4 ἴω 

ρον ὡς πατέρα ἐσέβοντο. ἐπεὶ μέντοι κῦρος ἐτελεύτησεν, 
»χλ Χ » “- . - » ΄ »δΧλ Χ ΄ 9 Ν 

“εὐθὺς μὲν αὐτοῦ οἱ παῖδες ἐστασίαζον, εὐθὺς δὲ πόλεις καὶ 
ΕΥ) ᾽ 7 [4 5 ἢ ἕπ Ν - » , « » 9 -“ 

ἔθνη ἀφίσταντο, παντα δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ἐτρέπετο. ὡς ὃ ἀληθῆ 
3 Ά » “ ΕῚ Ν 

λέγω ἄρξομαι διδάσκων ἐκ τῶν θείων. οἶδα γὰρ ὅτι πρό- 
Ἁ ε ε ἴω ΄ι Ν 57 

τερον μὲν βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ καὶ τοῖς τὰ ἐσχατα[ 

τ καλλίστη καὶ μεγίστη] ἀρίστη καὶ καλλίστη 1). 
ΟΥ̓ ΙΣ 

πόντῳ ] καὶ προποντίδι καὶ ἑλλησπόντῳ 46. 
γὰρ] μὲν γὰρ Μαυτεΐαβ. μὲν ΑΠ).6! 

2. εὐθὺς μὲν] εὐθὺς Μ. 
ΘΟΥΓ.» 641] δι (516) ροϑβί αὐτοὶ 5. ν. 
γὰρ] δ᾽ γὰρ α.Μ. 

ΠαΥΤαΐ ΠΟΤῚΪ ΟΘη ΘΒ ΠΟ φοίαι!8β ΔΠΠῸ 
Θά ΟὈἸϊ85886. Ἠτοάοῦαβ 1, 214 501]- 
ὈΠ ΔΠΠῸ ἱπΠΊΡ6}}} τππαοίγρθβιιηο 1ῃ 
Ὀ6110 δάἄνογβιιβ Μίαββαρθίαβ ΟσοΙβιι τη 
6586 ; δἴαιια Ιἤθιη [αΐθίιν 41108. ΔΘ Υ 
46 τηοτΐθ ΟΥτὶ ἵγταθσθ. (ὐἴθβιαβ ΠΔΓ- 
ταῦ οὕ Οχ να] ΠοΥθ ΡΘΓΪ5856, αποᾶ 
Ιητ|8 οἱ αυϊααπη δανθγϑιβ 1)61- 
ὈΙοαβ Ραρπαηθ ᾿ΠΠΙΧουῖ. Ατιοίογο 
Βιοάοτο 1. 2 οὕμοὶ αἴἴχιβ ρου. 
Φοδππο8 Μαϊαϊα Ηϊβίου. ΟἸγοη. Ρ. 
201 τοίους δαπὶ 6 ῬΡΓΟἾΟ Πᾶν] ΟἸΙΠῚ 
Δ Π1185. ΘΟΙΏΠΪΒΒΟ ἔπρα οἸαρϑιη οὗ 
Ομ ΠῚ ΤΟνΘΓΒΆΠ), 10] 6886. ὑγποϊάα- 
τὰ. ΖΕΌΝ, 

ι. Εριοραη πῆς ΧΟΠΟΡΠΟΙΪΙ 
ΒΡΡοβιδαπη 40 4ἰῖθηὰ τπδηὰ ποη ἀπ- 
ῬΑ πίθου ροβαϊῦ Ν᾽ ΔΙ Κ παν πιβ ᾿η ΑΠπο- 
ταΐοπο δα Χϑη. Μβϑιηογδῦ. ρΡ. 238 δα. 
Ἐγηθϑίίηθ : “Θὰ νυ]ραύα Ργοβῖίαϊὶ 
αὖ ΧΘΠΟΡΏΟΠ5Β Σωκράτους ἀπολογία, 
οϑῦ 11 πος Ἰπρθηϊο σΔρΙ8]1, 81 ααϊα 
γαάϊοο, Ργόγξιιβ ἱπάϊσηα, Ὁ θοῦθηη 
οοπῆαΐα, οα] ἤποιῃ (ὐσορθαϊς ἀ6})6- 
Τη118. οὗ αϊὰ σαι, αδὸ να]ρὸ 16- 
σαηΐαγ αὖ ΧΘΠορὨῃοηΐρα." (ὑδιιδὰ8 οἵ 
ὐσαπηθηΐα Β15ΡΊΟ]Ο ΠῚΒ. ΠΟῚ ΘΟ νῦν 

κύρου] τοῦ κύρου α. 
μὲν δαάπηῦ 1).1. οτα. Α.α. 

κῦρον Ῥοϑβὲ ἐσέβοντο Ὠ, 
αὐτοὶ οἱ ἃ. οἱ αὐτοὶ (., ρα ποῦ 580 οἱ ΡΟΒΙ ΓΒ ἃ 

ἔθνη καὶ πίνε 9. ἐτρέποντο 1). 

ορτορὶαβ. ΒΟΉΝ, [Ιάἄθπὶ Δ᾽ δ)οκθηδ- 
τ5. δα Ἰπἰτατη ᾿α}118. ΘΔΡῚ 8. ΠῸῚ 
801 1ΠΔ ΔΗΓΘΌΪΟΥΙ τηδηῖ] ἈΒΟΙρβθρδΐ : 
“ δριρῖα ϑῊ} 8θῳῃ.,᾽" 586 βἴϊαπι ἀθ Μ.: 
“ βοάφηι μοί ἤκδὸ βοιμεηιζιν" ἐπ ΜΙ8. 
Μοογηι.᾽" Ν.. μγϑοαδῦ. 

ὡρίσθη γὰρ] ΡῬιῸ μὲν τοδὶ γὰρ 
οχ ΡΙΠ]ΘΙΡΒΟ δὲ Ἰβούϊοπθ Μαγοίῖ, δίαιθ 
σαπ Πἰ το (Δ ΓΙ6}} δὲ σίθρμαπο μὲν 
ΓΟΡΟΒᾺΪ ροϑύ ἕω, πὖ εοβὲ 8, 6, 21. 
ΖΈΟΝ, ΒμμΜΠΠΕπηὰ ρογνυϑ [ἃ 8 ΒΕ ] αἴ 
Ι,30.011:1, 6, 30; 753,38. ΟὈΠΕ δδπι 
γΔΓ. 801. Ἰηἴτὰ 2, ὉὈΪ μὲν γὰρ 5815 1118- 
[ἢ ΡΓῸ γὰρ, οἴ 2, 2. ὃ. 

τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ] ὅϑὲῖὶς οἰΐαπι ὃ, 6, 
21, Επχιηιβ Ροηΐαβ ἰαηζαμη ΠΟΙΏΪ- 
παίαγ, 5ΟΌΗΝ. 

2. οἱ παῖδες) ᾿γαΐστα πη (ὐδι θ 518 οὗ 
ΓΩΪΠΟΙῚΒ. ᾿ΠΙ ΠΏ ]Ο 185 παγγὰῦ Ἠθγοάοίιιβ 
3,30. ΟδγιιΠῈ οατιβαιη Ρ]αΐο ἴ,6ρ΄. 2, 
Ρ. 694 8. Τοροῦξ ἃ περ]θοΐα γθοΐα δάϊι- 
σα ΠΟΠ6 οὗ Ἰπϑ απο πθ. ΟὙγαϊη ΘΠΪΠῚ 
ἸΡρεατη γϑοῖθ ᾿ΠΒΕΠ ΠΟ Π5. χα ροσΐθη οἵ 
Ὀ6 1168 Θχρθα!οηῖθιιβ ἀβϑιάσθ Ὧ6- 
αἰαμπα ἢΠο5. οαἀποαπάοβ τη] 1  θι5 
ΘΠ ἢ ]564116 ΓΘ] 1580. ΖΕ ΤΟΝ, Οοηΐ. 
Οἰοβῖαβ Ῥδυβ. Ὁ. 10. 
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πεποιηκόσιν εἴτε ὅρκους ὀμόσειαν, ἢ ἠμπέδουν, εἴτε δεξιὰς 
3 δοῖεν, ἐβεβαίουν. εἰ δὲ μὴ τοιοῦτοι ἦσαν καὶ τοιαύτην 
δόξαν εἶχον, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πιστεύει οὐδὲ εἷς ἔτι, ἐπεὶ 

, “ ν » ο ἤ ᾿η 

ἔγνωσται ἡ ἀσέβεια αὐτῶν, οὕτως οὐδὲ τότε ἐπίστευσαν 
ΩΝ « “ Ν ἷῷ Ζ 7 - Ν Χ ω 

ἂν οἱ τῶν σὺν Κύρῳ ἀναβάντων στρατηγοί' νῦν δὲ δὴ τῇ 
΄- 7, , 7 β Ἁ 

πρόσθεν αὐτῶν δόξῃ πιστεύσαντες ἐνεχείρισαν ἑαυτους, 
ἢ ᾿ ,ὕ Ἂ 7] 5 ΄ ἣν Ἂ 

καὶ ἀναχθέντες πρὸς βασιλέα ἀπετμήθησαν τας κεφαλας. 
Ν Ν - “ ’, Ζ 27 

πολλοὶ δὲ καὶ τῶν συστρατευσάντων βαρβάρων ἀλλοι 
7 7 Ἧ ᾿ 

«ἄλλαις πίστεσιν ἐξαπατηθέντες ἀπώλοντο. πολὺ δὲ καὶ[3] 
Γι ΄σ 7 Ν Ν 7 ἋΔΟδ 

τάδε χείρονες νῦν εἰσι. πρόσθεν μεν γαρ εἰ τις ἢ διακινδυ- 
ῥ Ν Υ̓ Ἃ Υ “δ » «ε ᾿ 7 

νεύσειε πρὸ βασιλέως ἢ πόλιν ἢ ἐθνος ὑποχείριον ποιήῆ- 
ἌΝ, “» Χ Ἂ : Ἃ 3... τι ’, Ὁ 

σειεν ἢ ἄλλο τι καλὸν ἢ ἀγαθὸν αὐτῷ διαπράξειεν, οὗτοι 
3 7 κω οἷ 7 “ ΄, 

ἦσαν οἱ τιμώμενοι: νῦν δὲ καὶ ἣν τις ὠὡσπερ Μιθριδάτης 
Ν) 9 ᾿ Χ Ν 7 “ 

τὸν πατέρα ᾿Αριοβαρζάνην προδοὺς, καὶ ἣν τις ὥσπερ 
« δ “- Ν Ψ νς “ 7 

Ῥεομίθρης τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τοὺς τῶν φίλων 
“ ε Ἄ Α οὶ 9 ΓΑ » Χ ἧς Χ 

παῖδας ὁμήρους παρὰ τῷ Αἰγυπτίῳ ἐγκαταλιπὼν καὶ τοὺς 

2. εἶχον] Ροϑὲ Ιιοο οὐδ᾽ ἂν [ΔΡὴ ὁ ᾿ὀμόσαιεν. ἠμπέδουν] ἐνεπέδουν 1). 
εἷς αὐτοῖς ἐπίστευεν 844. .Ρ.Μ. τπηρ. οὐδὲ εἷς] οὐδεὶς [). ἂν οἵη. Α.α. 
δὴ οἵη. ἃ. ἐνεχείρησαν 1). ῬΓ. ἐπετμ. Ὁ. 4. πολὺ] πολλοὶ α. 
τη. διακινδυνεύειε Α. καλὸν ἢ ἀγαθὸν] ᾿ηνογο! ἢ). ἤν] ἄν Ὁ 
ὥσπερ---ἤν τις Δα, 1)., οὖ ΠΠ6Υ Βγοᾶδϑθῖ, ροβαθγαίαιαθ ϑιθρι. 1 τηᾶγρ'. : νῦν δὲ 
ἄν τις, ὥσπερ μ- τὸν π΄. ἀ. προδοὺς, καὶ ὥσπερ λεομ.; οἵ ων (ἀδΌν 6] 1ὰ8, οπ. Α.(. 
ῥεομίθρης] ῥωμίθρης Α.α.Μ. λεομίθρης Ὁ). αἰγυπτίων ἃ. ἐγκαταλει- 

Ὁ. πὼν 

ἠμπέδουν] Ἐϑϑιάθτη ἴογμηδ 3, 1, 21 
81η6 νὰγ. 5ΟΗΝ. 

δεξιὰς δοῖεν] Ν. δὰ 4, 2,7. ΖΈΟΝ. 
3. ἐπίστευσαν Υ͂. ΑΠΔ}. 2, ύ,1. 
σὺν Κύρῳ ] τῷ νεωτέρῳ αἀάοη- 

ἄτιπι Γυΐβδθ τθοῖβ τηοπυϊ Ηοϊπάοτ, 
5ΟΗΝ, 
4. ̓Αριοβαρζάνην] Πυιοάοτιιβ 15: 90: 

"Αρευβιαρζένης μὲν ὁ τῆς Φρυγίας σατρά- 

πης; ὃς καὶ Μιθριδάτου τελευτήσαντος 
τῆς τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς ἦν. 
15. Ἰριπῦ ΔΥΙΟ γα ηθ5. ρα ΜΙ }]- 
ααί! βιισσοϑϑιῦ ἴῃ ῬΏγυρία ΤρηΔηΪ: 
σοπίμα ΧΘΠΟΡ ΒΟ 15 ΜΙΓηγΙἀδίθβ Η]1πι8 
οδύ ἢυ]π5 δ υβάθηι ΑΥἹΟΒ ΔΓΖ ΠΪΒ, (116 ΠῚ 
ΡΓΟΘ Ια τορῚ Ῥευβασιθῃ. ΜΙχῸΥ Ν᾽ῆ εβ8- 
ΒΘ] ΠρΊττη ΧΟΠΟΡ ΠΟΙ ΙΒ Ἰοσιπὶ ΠΟῊ 
ΔηΠΟΐΆ5886 : Π6Ο ΠηΔΡῚΒ 46 ἈΠΘΟΙΙΓΠΓΟ 
᾿τηθιη]ηθγαΐ Παἤ]π8 Ιοοἱ : 46 αὰο Πιοάο- 
ΤΙ 6. 92, ἴῃ δδάθιη τ 6] οὴθ βαΐγα- 
ῬΑΥΛΤ ΠαΥΡαΐ ΠΊ]ΒΒΊ ΠῚ ἃ ΠΟ] ΓΑΙΙ5 δα 
γορθπὶ ὺσνρί Ταομη, ἃ απὸ δο- 
σορία πιᾶρηὰ ρΡϑοιηϊαὰ ἄποθθ σοπἾ]α- 

Γδ[ΟΓ Τὴ Ρτοα Ια ΓΘΡῚ Ρουβασιιη. Αο- 
ουγδίϊϑ ᾿ἰρὶταῦ ΟΟρΏΟΞΟΘΥΘ Ἰισθῦ οχ 
Χοπορῃοηΐίθ. Πιοάοτιιβ πϑθο ὨδΙγαΐ 
880 ΟἹ]. 104, 3. ρΡοβίᾳψυδιη ἴμδθ6 1106 Υ15 
ἃ Χοπορμοηΐίθ ἱτααιία 6886 ορογίεί, 
απ ναἹρὸὼ ΔΠΠῸ ΡΙΠη0 0)]. 1ΟβΡ: 
Τηουθαπτη νο]ιπΐ. Υ,, ααδο αἸδβρυίεν! 
Ὧθ Δ Πη15 Χοπορῃοηῖ8 ἴῃ Ρτοῖ. δα 
Ηϊβι. ατ. [Ν. δα δια ΠΙορθηῖβ 
ΑἸΠΔΌΔΒΙ ΡΥ ββάη Ὁ. χχὶν.} 1)4ὲ- 
ἰδτηθη ἃ Μιτηνιααΐθ ΑΥἹΟΌΆΓΖΔῊ15 Π]1Ὸ 
1ηἰογθυηύσιη Παυγαῦ (ΟΥ̓ 6115 ΝΟΡΟΒ 
. το. 1906 ΑἸΟ Δ Ζᾶηθ ν. Χϑηορῆ. 
ΗἩΣ Οαὐτπι σα; ἘΣ ἢ 28: οὐ 86 ΠΡΟΣ 
Δηποῖ. τις ρϑυζποσθ οὔϊδη νἹᾶθ- 
ἴὰ ἸΙοομβ Αὐβίοίθῖβ Ῥο]ῖ. ", 1ο. 
ΞΟΗΝ, 

Ῥεομίθρης) [ἴὰ Ῥγεῖου Αὐγ]δηπτη 
ΔΘ ΡΣ: τ 2. ἢ 5:29 ΤῊ ΟΠ ΒΙτῆς 
Ὀοάοτιιβ 17, 10, 34, Ῥεωμίθρης ΤῈ 
02. ἨΡῚ ἹΡεομίθρης 5005}. 

Αἰγυπτίῳ] Ὕ. αν, τ, 4. ΖΕΌΝ: 

Βί2 
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μεγίστους ὅρκους παραβὰς βασιλεῖ δόξῃ τι σύμφορον 
ποιῆσαι, οὗτοί εἰσιν οἱ ταῖς μεγίσταις τιμαῖς γεραιρόμενοι. 

ὁ ταῦτα οὖν ὁρῶντες οἱ ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πάντες ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς 
καὶ τὸ ἄδικον τετραμμένοι εἰσίν" ὁποῖοί τινες “γὰρ ἂν οἱ 
προστάται ὦσι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
γίγνονται. ἀθεμιστότεροι δὴ νῦν ἢ πρόσθεν ταύτῃ γεγέ- 

ὄόνηνται. εἴς γε μὴν χρήματα τῇδε ἀδικώτεροι: οὐ γὰρ, 
μόνον τοὺς πολλὰ ἡμαρτηκότας, ἀλλ᾽ ἤδη τοὺς οὐδὲν ἠδὲ- 
κηκότας συλλαμβάνοντες ἀναγκάζουσι πρὸς οὐδὲν δίκαιον 
χρήματα ἀποτίνειν. ὥστε οὐδὲν ἧττον οἱ πολλὰ ἔχειν δο- 
κοῦντες τῶν πολλὰ ἠδικηκότων φοβοῦνται" καὶ εἰς χεῖρας 
οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλουσι τοῖς κρείττοσιν ἰέναι. οὐδέ γε ἀθροίζε- 

7 σθαι εἰς βασιλικὴν στρατιὰν θαρροῦσι. τοιγαροῦν ὅστις 
ἂν πολεμῇ αὐτοῖς, πᾶσιν ἔξεστιν ἐ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῶν ἀνα- 
στρέφεσθαι ἄνευ μάχης ὅπως ἂν βούλωνται διὰ τὴν ἐκεί- 
νων περὶ μὲν θεοὺς ἀσέβειαν, περὶ δὲ ἀνθρώπους ἀδικίαν. 
αἱ μὲν δὴ γνῶμαι ταύτῃ τῷ παντὶ χείρους νῦν ἢ τὸ πα- 
λαιὸν αὐτῶν. 

8 Ὡς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥσπερ πρόσθεν, 
νῦν. αὖ τοῦτο διηγήσομαι. νόμιμον γὰρ δὴ ἣν αὐτοῖς μήτε 
πτύειν μήτε ἀπομύττεσθαι. δῆλον δὲ ὅτι ταῦτα οὐ τοῦ ἐν 
τῷ σώματι ὑγροῦ φειδόμενοι ἐνόμισαν, ἀλλὰ βουλόμενοι 

διὰ πόνων καὶ ἱδρῶτος τὰ σώματα στερεοῦσθαι. νῦν δὲ τὸ 

παραβὰς) ὁ ὀμόσας παρὰ Ὦ. ὀμόσας καὶ παραβὰς, ἵνα βασιλεῖ Ἡ. . ἐπὶ] 
ὡς ἐπὶ ). τὸ ἄδικον) ἄδικον α.Μ. ὡς οπι. Δ. δαα. ΜΙ. Οὐ Α. τ. 
ῬΓῸ 6Γά80 δὲ νῦν ἃ]. ΤΠ. μὲν οὖν Β.: ἀθ. μὲν γὰρ δὴ νῦν 10. 6. μὴν] μὴν δὴ 
Α΄. ἤδη) ἤδη καὶ 1). ἀποτείνειν Α.1). οὐδ᾽] καὶ οὐδ᾽ Α. ἁθρ. Ὠ. 
στρατιὰν ϑίαγιιβ [,6χ. Χοη. ν. Στρατεία. [ΛΌΓΪῚ στρατείαν. ἡτμεν  ϑῦν. 
ἃ]. τη. θεοὺς] τοὺς θεοὺς (.Μ. ταυτὶ Α.Ἶ,. ΘΟΥΤ. 8. ὥσπερ] ὡς 
α.Μ. αὖ] αὐτὸ Ὁ. πτύειν] ἀποπτύειν 1). ἢϊς οὐ ᾿ηΐτᾶ. ἱδρώτων ἃ. 

Ε!. ὁποῖοι] Νὴ] 85.1;) ΒΒ ΖΈΣΙΝ: βασιλικὴν στρατιὰν] ΑΔΑΡ}. ἩΠΒ, πός 
ἀθεμιστότεροι) ᾿ΟΥΤηΔΠῚ 1, ύ, 6 51- 

Ἰαΐατη ἢϊς ἀρποβοὶΐ στατϊητηδῖ, ΒΘ ΚἸΚΟΥῚ 
ΑἸὨδοῦ." Ὁ. 258.:ὅ.. ἾΝΙΒΙ εἴς αὐοαὰθ 
1Π]αΐα 40 ΠΌΥΑΓΙ8, αὖ ἀρὰ Ηδτοαο- 
{{Π|. 

6. οὐδ᾽ οὗτοι] Τιν65 ΠΟ ΠΊΔΡῚΒ 
αἰιὰΠῈ πη] ῆοὶ. ΑἸΙΟΥ ἢϊς αἰαὶ εἰς 
χεῖρας ἰέναι ατιλΠ 23, ΠαΪν15 βθηζϊαΐ 
δα ΠΟῸΠ Δαϊηοηϊίι5 Ιοοο ΑΠδθ.1, 2, 
26, 101 ἀθ6 τϑρϑ (ἸΠ]]οιι πὴ οϑί ὁ δ᾽ οὔτε 
πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ 
εἰς χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ 
ἰέναι ἤθελε. 

᾿Εμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασιλικὴν 
στρατιάν" οὖ 8110] στράτευμα. Οὐείο- 
ΤΠ Ιηα]6 ἢξθο Οἰπὶ ΡΓΘΘΟΘ 6 ΠΕ θι1ι8 
Ἰπηροθδηὔι, ἃ 4 Ὸ1 115 ΒΘΡΑΓΑΝῚ ρα ποίο 
δηΐθ οὐδέ γε ροβῖίο, αἴ 24 ; 8, . 20. 

ἀναστρέφεσθαι---ὅπως ἂν βούλωνται] 
Ηφς ἰδῃατατη Ὠἰμηΐα ποίαν! ε Βθοκὶὰ5 
1)6 ῥγοθδὈ}]αΐθ οὐτσα 1. Π1Ρ5. 1822, 
Ρ.11. Εδάθιῃ ἴδσϑ 8. 21. 

8. ἱδρῶτος ὐηΐ. Βιιργα 1, 2, τύ, οἵ 
8, 1, 42. ΡΙυγ. ἱδρῶτες ξηροὶ ΡΙα- 
1018 ΡΠ ΡαΤΟ Ρ. 230 Οὐ, αὶ ᾿ρ8ὶ ἢ. 1. 
1η16]]Πστιηΐαν, ὅΟΗΝ, 



118. ΥΙΠ. ΟΑΡ, ΥὙἹΠ]. 491 

Ἁ Ν , τα. Ζ ἧς , Ν φΡ 5» 

μὲν μὴ πτύειν μηδὲ ἀπομύττεσθαι ἐτι διαμένει, τὸ ὃ ἐκπο- 
ο νεῖν οὐδαμοῦ ἐπιτηδεύεται. καὶ μὴν πρόσθεν μὲν ἣν αὐτοῖς 
μονοσιτεῖν νόμιμον, ὅπως ὅλῃ τῇ ἡμέρᾳ χρῷντο καὶ εἰς τὰς 
πράξεις καὶ εἰς τὸ διαπονεῖσθαι" νῦν γε μὴν τὸ μὲν μονο- 
σιτεῖν ἔτι διαμένει, ἀρχόμενοι δὲ τοῦ σίτου ἡνίκαπερ οἱ 
πρφαίτατα ἀριστῶντες μέχρι τούτου ἐσθίοντες καὶ πίνοντες 
διάγουσιν ἔ ἔστεπερ οἱ ὀψιαίτατα κοιμώμενοι. 

ἮΝν δ᾽ αὐτοῖς νόμιμον μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρεσθαι εἰς [6] 
τὰ συμπόσια, δῆλον ὅ ὅτι νομίζοντες τὸ μὴ ὑπερπίνειν ἧττον 
ἂν καὶ σώματα καὶ γνώμας σφάλλειν: νῦν δὲ τὸ μὲν μὴ 
εἰσφέρεσθαι ἔτι αὖ διαμένει, τοσοῦτον δὲ πίνουσιν ὥστε 
ἀντὶ τοῦ εἰσφέρειν αὐτοὶ ἐκφέρονται, ἐπειδὰν μηκέτι δύ- 
νωνταῖι ὀρθούμενοι ἐξιέναι. 

᾿Αλλὰ μὴν κἀκεῖνο ἦν αὐτοῖς ἐπιχώριον τὸ μεταξὺ πο- 
ρευομένους μήτε ἐσθίειν μήτε πίνειν μήτε τῶν διὰ ταῦτα 
ἀναγκαίων μηδὲν ποιοῦντας φανεροὺς εἶναι: νῦν δ᾽ αὖ τὸ 
μὲν τούτων ἀπέχεσθαι ἔτι διαμένει, τὰς μέντοι πορείας 
οὕτω βραχείας ποιοῦνται ὡς μηδέν ἂν ἔτι θαυμάσαι τὸ 
ἀπέχεσθαι τῶν ἀναγκαίων. 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐπὶ θήραν πρόσθεν μὲν τοσαυτάκις ἐξῇ- 
σαν ὥστε ἀρκεῖν αὐτοῖς τε καὶ ἵπποις γυμνάσια τὰς θήρας" 

10 

11 

12 
[7] 

τὸ ΟΠ. 1 τὸ δ᾽ ἐκπονεῖν Ὁ. τὸ δὲ πονεῖν Α. α. 9. καὶ εἰς τὰς] εἰς τὰς Ὦ, 
περ] μὲν Ὁ. ΓΛΌΥΪ πρωιαίτατα. ἔστε] ἔσγε Δ.α. ἔστε Ὁ. 1Ο. μη- 
δὲ] μὴ ΔΙίῃεη. 11, Ρ. 496 Ο, οἰΐδηβ ἦν δὲ---ἐξιέναι. ἐκφέρεσθαι Α.α.Μ. 
τὸ συμπόσιον Αἰἤβη. οοά. ἰ,απν. τὸ] τῷ Α.α. μὲν οἵη. Α.Ὁ. δια- 
μένει] καταμένει 1). ΑἸΠΘΗ. 
μηδὲν ὮὉ. μηδ᾽ Α.α. 
τοῖς )., υἱὐ 22. 

11, φανερὸν Α. μηδέν᾽ ϑίορῃδππβ, 
12. [101] ἐξήεσαν Ὠϊςο οἵ Ἰηἴπ ἃ. 3 ΄σ΄ Ἀ Ρ) 

αὐτοῖς τε] καὶ αὐ- 

μονοσιτεῖν] ἢ)6 μονοσιτίᾳ ῬΕΓΒΑΥΆΤΩ Ὁ0] ΟΥΠἸΒΒΊΙΠῚ κύλικας ἴῃ (Ὁ. 
ἸοσΟΒ 1. 25 Εἰ; οἱ 8.1; 44, πο ΠΟῚ 
ῬοΥΠΠοτα τϑοΐθ δαπποόπαϊ ΕἸΒΟΠΘΥ ΙΒ, 
αὉ1 νοσοὴ Μορδογθοηῦβ ΑΒαογ 
δριια Ηεογοδοίμτηῃ 7, 120, σοτηραγανὶί, 
ἀπαᾶ6 1ηΓ6]]Πρὶτπν ΧοΥχθη, 1 Ηγ- 
Βίαβυ!βΒ Π]Ιατη, αιιοί! 16 ἰαπύατη οο- 
ΠΔΒ556, ΠΟῸῚ ὈΓΔΠΠ15886. Οὐπηξ, οἰδτη 
ΒΥΙΒΒΟΠΪ Βορη. Ῥοῦβ. 1, 85; 2, 196. 
5ΟΌΗΝ, Μονοσιτεῖν 6χ ΑἸοχΙά6 εὐ Ρ]α- 
ἴοῃθ (ὑοτηϊοο αἴοτὶ ΑἰΠθη. 2, ἢ. 47 
Ο, . δὶ οὐδ δρυὰ ΗΙρροοτᾶ- 

“ΓΘ. 

οἱ ὀψ. κοιμώμενοι 5Βιηύ ατὶ ἀΘ οοΘη8 
ΒΌΓρΡΊΗΐ ΟἸΩΠΙΠΤὴ ΔΓ ἸΒΒΊΓη6. ΟΗΝ : 

1ο. προχοΐδας] ΑΙΠΘη. 1. ο. : Ξενο- 
φῶν προχοΐδας τινὰς λέγει ἡ χει 

ἦν αὐτοῖς νόμιμον---νομίζοντες] Πᾶς. 
7: 42: Τοῖς Συρακοσίοις κατάπλη ξις 
οὐκ ὀλίγη ἐγένετο --- ὁρῶντες .---. ΟΣ: 
Πολλὴ ἡ παρακέλευσις καὶ βοὴ---ἐγί- 
γνετο τοῖς μὲν ᾿Αθηναίοις βιάζεσθαί τε 
τὸν ἔκπλουν ἐπιβοῶντες---. [ἴΠ0]1 Ἰοσο5 
ΒΙΓΏ1165.5, 26; 6, 24 οοπΐενί ΠΌΚοταβ. 
γι δᾶ τ, 3, 8. 

εἰσφέρειν 5ὶ ε58εῖ εἰσφέρεσθαι (ᾳποὰ 
ἸΠ110Ὸ ΒΘΟΙΟΠΪΒ 56 ηϑιι Τ]66}1] γευθὶ 
Ροβιθαπη ἰσ ΡᾶβΒΙῚ ἀθθογθῖ δοορὶ 
ῬΓΟΡίΘΙ βΒθαῦθηβ ἐκφέρεσθαι ΟΡΡΟΞΙ- 
ὕπ|Π} Δ ΠΟ 656 05 88] γαῖ σΟ0η- 
βαγοί τηθ] 15. θα Ἰοοιβ ᾿ρ856 {γριὰ 5 
δἀτηοάπτῃ γίβιιβ ϑαύ ΕἸΞΟΠοσο, ᾿πϑι 5118 
ΗἩεϊμάοτῆο. ΟΗΝ. 
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3 ἣν δ. 7 « Ά Ν ε Ν » “ Ὁ“ 

ἐπεὶ δὲ ᾿Αρταξέρξης ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἥττους 
σι ΒΝ “ ξ ρξη Σ β «ε , Ἂν 5 » ᾿ 3 δώ Ἶ ΕΣ 

τοῦ οἴνου ἐγένοντο, οὐκέτι ὁμοίως οὔτ᾽ αὐτοὶ ἐξῇσαν οὔτε 
Ν 27 35 “““ 3. νι Ν ᾿ 3 Ἃ, ς 3, 

τοὺς ἄλλους ἐξῆγον ἐπὶ τὰς θήρας" ἀλλὰ καὶ εἴ τινες φι- 
΄ Ν »-» Ν ε ζω ᾿, 

λόπονοι γενόμενοι σὺν τοῖς περὶ αὐτοὺς ἱππεῦσι θαμὰ θη- 
΄“ ΄“ 3 “ “ 5 Ν « ,ὕὔ «ες 

ρῷεν, φθονοῦντες αὐτοῖς δῆλοι ἦσαν καὶ ὡς βελτίονας αὗ- 

τῶν ἐμίσουν. 
Ψ “Α Χ ΄σ Χ Ν Υ ΄σ΄ 

Αλλαὰ τοι καὶ τοὺς παῖδας τὸ μὲν παιδεύεσθαι ἐπὶ ταῖς 
’ 27 ᾿» Ἂν » Ν ε ᾿ ᾽’ 

θύραις ἔτι διαμένει: τὸ μέντοι τὰ ἱππικὰ μανθάνειν καὶ 
΄- » , Ἁ Ν δ 5. “ Δ » ᾽ς 

μελετᾶν ἀπέσβηκε διὰ τὸ μὴ ἰέναι ὅπου ἂν ἀποφαινόμενοι 
΄ ὔ ε ἴω ἴω , 

εὐδοκιμοῖεν καὶ ὅτι γε οἱ παῖδες ἀκούοντες ἐκεῖ πρόσθεν 
Ν »» " ὰ » ΄, ͵ 

τὰς δίκας δικαίως δικαζομένας ἐδόκουν μανθάνειν δικαιότη- 
ἴω ’, 7] ΄“-“ ᾿᾿ ΄-“ 

τα, καὶ τοῦτο παντάπασιν ἀνέστραπται: σαφῶς γὰρ ὁρῶσι 
΄- , ὉΟ ἴω ἴω Ἁ ΄ 

14 νικῶντας ὁπότεροι ἂν πλεῖον διδῶσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν φυο- 
7 ΄ ΄ Ἀ ͵7ὕ ε ΄- ’ ᾿Ὶ 

μένων ἐκ τῆς γῆς τὰς δυνάμεις οἱ παῖδες πρόσθεν μὲν 
ἐμάνθανον, ὅ ἰς μὲν ὠφελί ὥντο, τῶν δὲ βλα- μ ον, ὅπως τοῖς μεν ὠφελίμοις χρῷντο, τῶν δὲ 

19 

βερῶν ἀπέχοιντο" 

ἀρτοξ. Α. (ῃοη Β.) οὖ 4] α 8. ν. ἃ]. τ. ἴν 
γενόμενοι] γένοιντο :0. 

ἱππεῦσι θαμὰ θηρῷεν] ἱππεῦσι μαρτυρῶεν 
.Ὲ.Η. οἵ Α.Ὁ. 
αὑτοὺς] αὐτοὺς Α.(ἁ. ἑαυτοῦ 0. 

΄- ᾿ ϑ'. “ 4 

νῦν δὲ ἐοίκασι ταῦτα διδασκομένοις, 

ὁ βασιλεὺς ΟΠ. ". εἴ 
σὺν Ἡ. καὶ σὺν Α.).6. 

Ἀφ δρρε. ας, 1π αυὖ᾽ ΑἹ. τα. ἅ ΒΆΡΕΙ μ, εἴ α ἴδοις ὃχ αρ, ἀοηῃίαθο, θη εχ τυ, 8β6ἃ 
γ Πα αἱ ἄπο ρΡαποῖα ΒΌΡΘΕ υ. ἱππεῦσι μα θηρῶεν 1Ἰ,. ἱππεῦσιν ἅμα θηρῶεν 1, 
αὑτῶν] αὐτῶν Ἁ. (α. ἑαυτῶν Ὠ. 13. ἀλλά τοι] ἀλλὰ Ὁ. θήραις Α. 
μεντοι] μέντοι ἔτι 1). ἰέναι] εἶναι 1). εὐδοκιμοῖεν] εὐδόκιμοι οἱ εἶ 5. οἱ Ὦ. 
πρόσθε Α. δικαιότατα 1). διδῶσιν 1). διαδῶσιν Α.Ε. 14. τῆς 
οτῃ. Ὁ. διδασκόμενοι 1). 

Ὁ. ᾿Αρταξέρξης ἘΒουτηθ᾿ Αρτοξέρξης 
ΠΌ]]υπ οϑύ νθϑυρταχηῃ 1 1 γ]5 Η Ἰδὲ. Υυ. 
1Ϊῃ ΑΠΑΡαΒῚ  Θρμδητ5 Γαηζιτη ἴῃ 5118 
ΡΆ551Π) ᾿πνϑηθγαῦ, τὖ ΑἸΧΊΤΗΙΙΕ Δ 1,1,1, 
66 τηϊητι5 ᾿παπιηΐ τ] Ηδγοαοῦ! οἱ 
“ΒΟΥ 1418, ποη ᾿ΐθιη 1)]ΟοΥ] οὐ [.ἃ- 
ὉὈΠΟΥΌΙΤΩ, ἀριια αα08 ΠῸ]] τὴ δϑί νεβ- 
Θιαπη [ΟΥΤηδΡ. ΡΘΙ ὁ, τῷ ΡΙΌΒΡΆὈ1118 510 
ΟΠ Ιρ ΠδθιιβοΥἹ δα Ἡφγοαοίττη 856η- 
τθηζϊα, ο 1Π]Ἰαὔῦμπη 6556 Ὁ γϑοθητ ]οΥ 8 
ἄρτος οορ᾽ίαηθθα5. Νά ᾿Αρτοξέρ- 
ἕης, απο 6886. ρϑιῃιθοῦιν 1η ΤηΔΓ- 
το Ράγο ἀρὰ Βοροκῃ. Οοτρ. [ἡ- 
ΒΟΥ. ΨΟ]. 2, Ρ. 202, 89. ογίαββθ δϑί 
ΠΟῊ Τϑοΐθ Ἰθούμπτῃ, απ ᾿ Αρταξέρξευς 
[ΕΓ 510 1ῃ ἸΠ80 7, ΜΙ ]ΆΒΘ 81 ΑΥΑΧΘΓΧῚ 
ΜηθιηΟΩΙ ὅρα 118}} 1014. Ρ. 4068, η. 
2Ζύρι, ς, 4, 6. Οιοᾶ 5] 68, π6 Ρ]ὰ- 
τγοΠο ααϊάδιη οὐ ἐθαπα] 8 τρ]]η- 
φαθπάαπη ο. 

ἥττους τοῦ οἴνου ἐγένοντο] (ὑοηί. 
Ηεγοᾶοῖ. 1, 132, ἄἀθ Ῥρϑυβὶβ (668. 

οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέαται, ΠοΥΔΟ]14 685 
Οὐχ. ἃρ. Αἴδπρη. 4, Ρ. 145 Ὁ, ΡιΙαυΐ. 
Ἁγίακ: ὃ. ὁ». ΗΠΌΤΘΗΣ 

θαμὰ] Ηος ροΐϊιι8 Δάνθυ]ο ΟΡὰΒ 
δϑῦ σιδπη ΒΡΟΥν οῖο οὕ ρον ῦβθ. 60]- 
Ἰοοαΐο ἅμα, ου)ὰ8 ΡυΙουθτ ΒΥ} Ὀπὶ 
ϑιιβρθοίαγη ἔασιαηΐ Π1ὈΥἹ ΟΡ ΠῚ]. 

13. τοὺς παῖδας] Οτηηΐϊα αἰϊαὰ ΑΠΔὈ. 
τορος 
ἀποφαινόμενοι ἴ. ᾳ. ἐπιδεικνύμενοι. 
δικαιότητα] δάδθπη ἴοστηα ΑΠΔὉ. 

2, ύ, 26, εἴ Αἰ ]ιοῦθβ ἂρ Ρ]α- 
ΤΟΏΘΙΠΊ. 

14. δυνάμεις 1)6 νἱγῖθτι5. ΠΟΡθαγτιπὶ 
81ν6. Πηθα ]Ἰσδθ η[|5 αἸούτιπ) ἀοἴθπαϊξ 
Απῇαῖς. ΒΟΚΚ. Ρ. ΟἹ,.1 ΘΧΘΠΊΡΙο Ἱ- 
τηοβύγαί! (ΟΠ ΪΟὶ τθοθη ΠΟ }185, οἱ] Πθο- 
ΡὨΡαΒΌ οὖ δἰϊοστη. ΠΙΠ1]0 ΠΊΘΙΙΟΥΤΙΠῚ 
τΘδύ! πὶ δοσοαπιηΐ ΘΧχθιηρ]α δα ϑίορμδ- 
Ἀπ τηθηηοΥαΐδ. 

διδασκομένοις] 0. Ὁ., Ηἰδβι. αν, 6, 
ΑμδΌ. 3. 5 3, ὃ: ᾿Εοίκατε ἡδόμενοι. 
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φ ΄ - “ » “- “ , δ 

ὅπως ὅτι πλεῖστα κακοποιῶσιν᾽ οὐδαμοῦ γοῦν πλείους ἢ 
» “- » » ᾽ ΕΥ Π « Ν 

ἐκεῖ οὔτ᾽ ἀποθνήσκουσιν οὔτε διαφθείρονται ὑπὸ φαρ- 
΄ὔ 

μάκων. 
3 Ν Χ ' .." σ΄ ὮΝ τὰ ’ 

Αλλὰ μὴν καὶ θρυπτικώτεροι πολὺ νῦν ἢ ἐπὶ Ϊκυρου [8] 
᾽ “ λ Ν Ὑ΄ “ “- ἥ ἌΥ Α 

εἰσί. τότε μὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ καὶ ἐγκρα- 
7 3 “ ΄ Ἁ ἣΡ ΄“ ἵν ς« , " ΄- δὲ 

τείᾳ ἐχρῶντο, τῇ δὲ Μήδων στολῇ καὶ ἁβροτητι᾿ νῦν δὲ 
" ἣΣ ΄-“- “ » 4 

τὴν μὲν ἐκ Περσῶν καρτερίαν περιορῶσιν ἀποσβεννυμένην, 
᾿ Ἁ Ἁ “ ΄ 7 ᾽ , Ἁ 

τιότην δὲ τῶν Μηδὼν μαλακίαν διασώζονται. -σαφηνίσαι δὲ 
βούλομαι καὶ τὴν θρύψιν αὐτῶν. ἐκείνοις γὰρ πρῶτον μὲν 
τὰς εὐνὰς οὐ μόνον ἀρκεῖ μαλακῶς ὑποστόρνυσθαι, ἀλλ᾽ 
ἤδὴ καὶ τῶν κλινῶν τοὺς πόδας ἐπὶ δαπίδων τιθέασιν, 
σ ἊΝ Ἵ Χ ’ 3 5... , - ΄, 

ὅπως μὴ ἀντερείδῃ τὸ δάπεδον, ἀλλ᾽ ὑπείκωσιν αἱ δάπιδες. 
᾿ Ἁ ’ ’ὔ Υ ῇ », 

καὶ μὴν τὰ πεττόμενα ἐπὶ τράπεζαν ὅσα τε πρόσθεν εὕ- 
Ν “ ͵ δὴ 

ρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφῃρηται, ἄλλα τε ἀεὶ καινὰ ἐπιμηχα- 
΄“ Ἁ Ἂ 

νῶνται καὶ ὄψα γε ὡσαύτως" καὶ γὰρ καινοποιητὰς ἀμ- 
’ὔ ’ὔ Υ͂ Ν Χ ΕΣ σ΄ “ 

τ φοτέρων τούτων κέκτηνται. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐν τῷ χειμῶνι [9] 
“ Χ ΄“ ᾿ ΄σ “ » 

οὐ μόνον κεφαλὴν καὶ σῶμα καὶ πόδας ἀρκεῖ αὐτοῖς ἐσκε- 
, π Ἃ “- “ ͵ 

πάσθαι, ἀλλὰ καὶ περὶ ἄκραις ταῖς χερσὶ χειρῖδας δασείας 

Ξη 

γοῦν] οὖν 0. [5. θρυπτικώτερον 1). πολὺ νῦν] γε νῦν πολὺ 10. 
ἐχρῶντο ἔτι τότε τῇ ἐκ Περσῶν παιδείᾳ---τΊ. ̓ παρεστᾶσι οἰἰαΐ ΑἸΠΘη. 12, Ρ. 515 

τό. μὲν---ἀρκεῖ] μὲν οὐκέτι τὰς εὐνὰς μόνον ἤρκει 1). οὖ 41] ἀρκεῖ 
Αἴμθη. ὕὑποστόρνυσθαι Α. Αἴπεη. ὑποστρόνυσθαι (. ὑπεστορνύσθαι 1). δα- 
πίδων ΗἩ.Ν, ταπίδων 1). ΑΙΠΘΗ. ταπήδων Α. ταπήτων α.Μ. δάπιδες Α.α. 
τάπιδες [). ΑἴΠ6η., 4ὰ] ἀο᾽παθ πρότερον, οὗ καινὰ ἀεί. 17. μὴν οἴη. Α.Β. 
ΑΙΠΒΘΠΩΙ, ποη Ρ. σώματα [ἴ). ἀρκεῖ αὐτοῖς αὐτοὺς ἀρκεῖ ΑἴΠ6η. 
περὶ τα. ). Αἰπεη. οἵη. Α.Ε. χειρῖδας οἰ δακτυλήθρας ῬΟ]]τΧ 
2. 151. 180. 

ἰηἴτα 17. 13: Ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζοντες. ΞΟΗΝ. 
τοὺς πόδας] Θτιοα (ὐοιπμηθηῦ. 2,1, Με]ιοῖεβ θαυμάζειν. ΝΜ. ρτοῖαί. δὰ 

Ῥαυβδη. Ρ. χχχὶ. 
διαφθείρονται) Αδογίιν ρογοιηί. 

δίθρῃ. ΤΠ 68. ν. Διαφθείρω. 
15. θρυπτικώτεροιΪ 1)6 ᾿υιχὰ ῬοΙβᾶ- 

ΤΙ ἰπθᾶποὺ ν. Χρη. Αρϑβ. 9. ΡΙαί. 
ΑΙοχ. ο. 20, ΑἸ Βθη. Ρ. 6οἡ 5. ΖΕΌΝ. 
Μιγο δο ρυρῃδηΐ οατὴ Χρη. 1, 3, 2 
Τρυφερὸς ατΐοπι εὖ τρυφὴ ἀϊοαη Αἰ: 
[16], ποη θρυπτικὸς οἱ θρύψις, αὖ 5. τό. 
δε υαὐγυχηηιιθ ἔγθααθηΐδηΐ τθοθη- 
[ἸΟΙΘΒ. 

τῇ Μήδων στολῇ] Ν΄. 8. 
ΓΕ 

τό. οὐ μόνον ἀρκεῖ) Ηϊ58ι. τ. 2, 2, 
21: Καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει, ἀλλὰ 
καὶ----,« ὍΡΙ ν. ἀηποί. ΞΟΒΝ. Οὐοπί. 

ΔῊ 

ἵν 49 

20, ὑπόβαθρα. ΖΕΌΝ, 
ταπίδων) ΡΥΟΘΑὈΌΙ] 115. 18. ΒΟΤῚΌῚ δά- 

πις αἰχὶ δα ΓΠ65. ϑίθρῃ. ν. Τάπις. 
τὰ πεττόμενα] ῬαηῖΒ οὐ μ]δοθηίδ. 

Ν, ὐδβδῦῦ. δὰ Ατἴπθη. Ρ. 828, ΖΕΌΝ. 
Ῥμοίϊαβ : Πέττουσιν, ἀρτοποιοῦσιν, καὶ 

Πέττουσα, ἀρτοποιοῦσα. 
καινοποιητὰ ἡ ἴο5Β Ιης6]]Προθθαΐ 

ΟἸΘΑ ΟΝ ΑΥΠοπΩὶ 1. ΡΝ 514’ ΤΙ: 
Τοῖς πορίσασί τι αὐτῷ ἡδὺ βρῶμα δι- 
δοὺς ἦθλα τοῦ πορισθέντος εἴο. ΒΟῊΝ. 
Οἷς. Τ᾽ δος. »» 7. ΧοΥΧαβ, Ἰηαι]ῦ, ργο- 
τα ΐππΔ ΡΓΟΡΟϑιῦ οἱ ταὶ Ἰηγϑηϊδδοῦ πο- 
ναι νο]ιρίαίθα. (ὑοηῇ. (ἷἱο. [ἴπ. 2, 
44, Χρη. Αρθϑ. 9," 32. ΖΕΌΝ. Τηοο- 
ΡὨγαβῖ. ρα Αἴπθη. 4, Ρ. 144 Εὰ, 
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καὶ δακτυλήθρας ἔχουσιν. ἔν γε μὴν τῷ θέρει οὐκ ἀρ- 
- » Ἴ Ε ἡ: ε ἘΣ ΄, ή ΓῚ “ἷ ῳ ε ᾿ς Γ 

κοῦσιν αὐτοῖς οὐθ᾽ αἱ τῶν δένδρων οὔὐθ᾽ αἱ τῶν πετρῶν 
3 νὰ ’ὔ Ν 

σκιαὶ, ἀλλ᾽ ἐν ταῦταις ἑτέρας σκιὰς ἄνθρωποι μηχα- 
7 ΄“΄- ΄σ΄ ἊΝ δ 

τ8 νώμενοι αὐτοῖς παρεστᾶσι. καὶ μὴν ἐκπώματα ἢν μὲν ὡς 
“ὉὍὄ 3 3 3 ’ὔ 

πλεῖστα ἔχωσι, τούτῳ καλλωπίζονται" ἢν δ᾽ ἐξ ἀδίκου 
φανερῶς ῇ μεμηχανημένα, οὐδὲν τοῦτο αἰσχύνονται" πολὺ 
γὰρ ηὔξηται ἐ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀδικία τε καὶ αἰσχροκέρδεια. 

3 νν Ν “ Ἁ 53 » Ψ » ΄- ἈΠ κοντὰ 

Αλλαὰ καὶ προσθεν μὲν ἣν ἐπιχώριον αὐτοῖς μὴ ὁρᾶσθαι 
πεζῇ ἢ πορευομένοις, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕνεκα ἢ τοῦ ὡς ἱππι- 
κωτάτους γίγνεσθαι" νῦν δὲ στρώματα πλείω ἔχουσιν ἐπὶ 
τῶν ἵππων ἢ ἐπὶ τῶν εὐνῶν᾽" οὐ γὰρ τῆς ἱππείας οὕτως 

"Α ΄σ ἴω “ ,ὔ 4 Ἃ 

20 ὥσπερ τοῦ μαλακῶς καθῆσθαι ἐπιμέλονται. τά γε μὴν [- 
πολεμικὰ πῶς οὐκ εἰκότως νῦν τῷ παντὶ χείρους ἢ πρόσθεν 
εἰσίν ; οἷς ἐν μὲν τῷ παρελθόντι “χρόνῳ ἐπιχώριον εἶναι 
ὑπῆρχε τοὺς μὲν τὴν γὴν ἔχοντας ἀπὸ ταύτης ἱππότας πα- 
ρέχεσθαι, οἱ δὴ καὶ ἐστρατεύοντο, τοὺς δὲ φρουροῦντας πρὸ 

“- 7 , 53 ΄- Χ ΄ εν 

τῆς χώρας μισθοφόρους εἶναι" νῦν δὲ τοὺς τε θυρωρους καὶ 

10 

οὔτε Ὀ1Ϊ5 Π. σκιάδας 1). ἴῃεη. 18. καὶ μὴν---αἰσχροκέρδεια Οἰἴδ 8 ΑἴΠοη. 
11. Ρ. 460" ἔὰ- δθεὶ ἐξ ἀδίκων οἱ οὐδ᾽ ἐν τῷ νε] οὐδὲν τῷ αἰσχ. ἴῃ ̓ι0τ]5, οὐδὲν αἰσχ. 
ΙΠ 4. αἰσχροκερδία 1).. 41 ἴῃ τηδγρ'. αἰσχροκερδία ἀ ἀττικῶς, οὐ ΑΙΠΘΠΡῚ 
σ. εἰ τα πριρέρδια Ἐ.1,. Αὐπομοὶ Β. 10. ἦν ἐπιχ.} ̓ ἱηνογαϊ 9). νῦν δὲ 
-- ἐπιμέλονται οἵ 20. καὶ τοὺς θυρωροὺς--ῥυθμίζουσιν οἰἴἴαῦ Αἴῃθη. 12, ἢ 518 ; 
οὕτως] μόνον οὕτως ). ὥσπερ) ἁ ὡς ΑΙΒοη. 
μὴν τὰ 10. ἐπιχ. εἶναι ὑπῆρχε Α.Ο. ἐπιχ. ἦν Ὁ. 
ΡῬοβί φρουροῦντας οτη. Δ.(. τηρ. Υ. 

20, τά γε με εν τά γε 

εἰ δέοι στρατεύεσθαι 

17. δακτυλήθρας ] 1)6 αἸρ᾿ ΠΟΥ τι 
πϑὰ ν. (ὑαϑαι). δὰ Αἴῃθη. Ρ. 828 5. 
ΖΕΌΝ. 

σκιὰς μηχανώμενοι παρεστᾶσιν ) ἴτη- 
6115, 4 8]6η) οχ ἱππαρΊη]τι8 Β Υ56- 
ῬΟ]15 δα ιθοῦ ον Ῥουίευ ἐμὰ οἶδ ἴη 
Οοογσία, Ῥεγδία οἷς. ν0]. 1, Ρ. 656, 
(40. 48, ρΡοβύ ΟΠαγαϊη ἜΝΥΝ θη, 
Ῥογϑ86 δα νοὶ]. 8, Ρ. 288, ἰδὉ. 62. 

18. αἰσχροκέρδεια] Ἐοτππὰ αἰσχρο- 
κερδία, αἰδονίθ τηθιηογαΐα τιηἃ ΟΌΠῚ 
ΑἸΐεγα 80 Εἴγια. Μ. Ρ. 462, 1τ6, εἰ ἔτε- 
“6 Π8 ἴῃ Ἰθτ5. Του Οϑ ΠΘ ΠΪβ, ἃ ΡτΟβἃ 
ΑἙΠΟΟσιιτη ΑἸΙο μα νἸἀθίτγ. 
δον μὴ βρπαθας πεζῇ πορευομένους 
Ἷ͵ τ 4. 
Σά εἶναι ὑπῆρχε] Χρηῃ. Βοιῖρ. 
Αἴπμοπ. 3.9: Ὥστε μέντοι ὑπάρχειν 
δημοκρατίαν μὲν εἶναι, ἀρκούντως δὲ 
τοῦτο ἐξευρεῖν, ὅπως δὴ βέλτιον πολι- 
τεύσονται, οὐ ῥᾷδιον. )6 Νεμπαί. τῷ; 

17: Ὥστε ὑπάρχειν ἐνθυμουμένους τού- 

“, 22. 

των θεοφιλεῖς τ᾽ εἶναι καὶ εὐσεβεῖς τοὺς 
νέους τοὺς ἰύχνν κι ἃ ἐγὼ παραινῶ. 
Οοηΐ. δβαρῖὰ 1, ό, 15. ἈΠασΟΙαΘδΒ 
Ρ.. 88: “Ουτ' ἔμοιγε καὶ διὰ τὰ τῶν 
προγόνων ἔργα εἰκότως ὑπάρχει δημο- 
τικῷ εἶναι, εἴπερ τι ἄλλο νῦν γε φρονῶν 
τυγχάνω, τὉ]᾽ 5] ον. 1,οοὐ. Απᾶοα. 
Ρ. 203, σοτηρθθαῦ ὑπάρχον---ἄλλοτε, 
βϑηΐθηῖα οἵ οὈϑοιιρ οἵ ἸηΔ ΠΟ. Ε- 
φυάθιῃ ΘΟΠ]6Ε] καὶ κϑε- τι ἡμάρτηκα, 
ἀλλὰ νῦν γε φρ. τ. ὅ0ΗΝ, 

τοὺς μὲν τὴν γῆν ἔχοντας] Θι 5. 20 

δυνάσται (Ιοπηίι, Βαχης ιι5 518 
Θαυϊίο5. ΟΥμαθαπῦ οἵ ]οραπί. 56ΗΝ, 
ες ἶ 

20. θυρωροὺς---οἰνοχύους] Ἠϊ!β. τ. 
1, 48: Ὁ ᾿Αντίοχος ἀπήγγειλε πρὸς 

τοὺς μυρίους ὅτι βασιλεὺς ἀρτοκόπους 
μὲν καὶ ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ θυ- 

ρωροὺς παμπληθεῖς ἔ ἔχοι, ἄνδρας δὲ οἵ 
μάχοιντ᾽ ἂν Ἕλλησι πάνυ ζητῶν οὐκ 
ἔφη δύνασθαι ἰδεῖν. 
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, Ἁ Ν Χ » ᾽ν Ν » ᾿ὴ 3 

τοὺς σιτοποιοὺς καὶ τοὺς ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ λου- 
᾿ “ Ἄ 

τροχόους καὶ παρατιθέντας καὶ ἀναιροῦντας καὶ κατακοιμί- 
Α Ν Ν ἪΥΡΟΩΣ , ΄ 

ὧντας καὶ ἀνιστάντας, καὶ τοὺς κοσμητὰς, οἱ ὑποχρίουσί 
ς Ὅς )ὔ » Χ ἃ ΥΨ « ᾿ ΄ 

τε καὶ ἐντρίβουσιν αὐτοὺς καὶ τἄλλα ῥυθμίζουσι, τούτους 
΄, « Ζ ΄ 7 ΄ γ 

πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται πεποιήκασιν, ὅπως μισθοφο- 
σι ΄“ “ Ἁ 3 3 Ἕ » 

21 ρῶσιν αὐτοῖς. πλῆθος μὲν οὖν καὶ ἐκ τούτων φαίνεται, οὐ 
ζ ,ὕ ΄ Σ»ῸΝ ΓΦΕΡΥ ᾽ ΄ “- Ν Ἂ 

μέντοι ὄφελος γε οὐδὲν αὐτῶν εἰς πόλεμον" δηλοῖ δὲ καὶ 
Ν Υ δ Ν Χ ᾳ 5 ΄“- .«σ 

αὐτὰ τὰ γιγνόμενα: κατὰ γὰρ τὴν χώραν αὐτῶν ῥᾷον οἱ 
΄΄ Ἃ ε , 3 Ψ Ν Ἁ Ἄν “ Ξ “ 

22 πολέμιοι ἢ οἱ φίλοι ἀναστρέφονται. καὶ γὰρ δὴ ὁ Κῦροςι 1] 
“-“ Ἁ » Ψ 5 Ἃ 7 Ν Ν » 

τοῦ μὲν ἀκροβολίζεσθαι ἀποπαύσας, θωρακίσας δὲ καὶ αὐ- 
Χ ἃ Ν ’’' Ν ΄- 

τοὺς καὶ ἵππους καὶ ἕν παλτὸν ἑκάστῳ δοὺς εἰς χεῖρα 
ς “ Χ Ψ » - ων Ν δ΄ 5 7 

ὁμόθεν τὴν μάχην ἐποιεῖτο; νῦν δὲ οὔτε ἀκροβολίζονται 
͵ ἴω ΄ 4 Ἀλλ» 

23 ἔτι οὔτ᾽ εἰς χεῖρας συνιόντες μάχονται. καὶ οἱ πεζοὶ ἔχουσι 
μὲν γέρρα καὶ κοπίδας καὶ σαγάρεις ὥσπερ ἐπὶ Κύρου τὴν 
μάχην ποιησόμενοι' εἰς χεῖρας δὲ ἰέναι οὐδ᾽ οὗτοι ἐθέλου- 

24σιν. οὐδέ γε τοῖς δρεπανηφόροις ἁ ἅρμασιν ἔτι χρῶνται ἐφ᾽ 
ᾧ Κῦρος αὐτὰ ἐποιήσατο. ὁ μὲν γὰρ τιμαῖς αὐξήσας τοὺς 
ἡνιόχους καὶ ἀγαθοὺς ποιήσας εἶχε τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβα- 
λοῦντας" οἱ δὲ νῦν οὐδὲ γιγνώσκοντες τοὺς ἐπὶ τοῖς ἅρμα- 

, ἢ Ν τὰ ΄“ ΕῚ ὔ 

σιν οἴονται σφίσιν ὁμοίους τοὺς ἀνασκήτους τοῖς ἡσκηκο- 
’, λ5σιν ἔσεσθαι. οἱ δὲ ὁ ὁρμῶσι μὲν, πρὶν δ᾽ ἐν τοῖς π' πολεμίοις 

εἶναι οἱ μὲν ἄκοντες ἐκπίπτουσιν, οἱ δ᾽ ἐξάλλονται, ὦ ὥστε 
ἄνευ ἡνιόχων γιγνόμενα τὰ ζεύγη πολλάκις πλείω κακὰ 

ἈΝ 7 ὃ Ν κ᾿ 7 ἣν 5 γν 

,ὄτοὺς φίλους ἢ τοὺς πολεμίους ποιεῖ. ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ 
τ - ,ὔ Ν ,ὔ ε Ἂ εχ 

γιγνώσκουσιν οἷα σφίσι τὰ πολεμιστηρια ὑπάρχει. ὑφίεν- 

[12] 

τἄλλα α. τὰ ἄλλα Α.1.. τἄλλα ἃ Ὦ. 21. οὐθὲν 10. γὰρ ρΡοϑύ χώραν ἃ. 
ῥᾷάδιον Α.Ο, ἢ οἱ] ἢ ΔΑ. εὐ 41] οἱ 5.0. Ὁ. ἀνατρέφ. ΔΑ. α 22. χεῖ- 
ρας Ὁ.Μ. 22. μὲν} μὲν δὴ }. σαγάρις 10. ποιησάμενοι 1). θέ- 
λουσιν 1). 24. εἶχε] εἶχέ τε Ὁ. σφίσιν Α., πὶ 26. 25. ἄκοντες 
Μαυγοίτιθ. [ΔΌΤ] ἑκόντες. ἄνευ τῶν ἦν. Ὁ. κακὰ] κατὰ ἴ.. καὶ κατὰ α. 
ποιεῖν Ὁ .Μ. 

παρατιθέντας καὶ ὶ ἀναιροῦντας] ΟἸΡοβ. 
21. ῥᾷον οἱ πολέμιοι ἢ οἱ φίλοι ἀνα- 

στρέφονται] {70 ἴῃ ΑἸΠΑ088]. ΖΕΟΝ. 
24. ἀγαθοὺς] ΤιΘροπατπιτη ἀγαστοὺς, 

αποα σατὴ 1110 σοηξαβυτη ἀριια Ασὶϑίουῦ. 
ἘΠ ἢ τ. ὕη. 12 ὅ5'.υ)0., ΡΙαϊ. 
Δὔγη!]. ο. 22, ΤΠΘπηβί, ΟΥ. 15, Ρ. 198 
Β, Ἰρβαχηαιιθ Χρη. Εη. ΤΙ, 8. 

εἰς τὰ ὅπλα] 1 πὲ6]Πρὸ τοὺς ὁπλίτας. 
(. δΔηπηοῦ. δ ΑΠΔΌ. 2, 2. 4.) 106 τὸ 
1ρ88 βῖιργα αἸούματη. ΒΟῊΝ, 

25. οἱ δὲ] [Πέ6]Πρσὸ αὐσὶραβ. 5ΟΗΝ, 
ἄκοντες ἐκπίπτουσιν) Ὁ ΑΠΔ0. 1, 8, 

26. Οὐπῇ. ΒΌΡΙΕ δ. ἃ, 5: 77.1.59. 
ΕΥθαῖιθπΒ. διιΐθπι ΡοΥΠπηϊαί 9 νόοδθιι- 
Ἰοστιτὴ ἑκὼν εὐ ἄκων, ατιοα πο ρΡοβοὶξ 
ἐξάλλονται. 

26. τὰ πολεμιστήρια] Ψιάοίαν ἅρ- 
ματα ἸᾺΪ61ΠΟ]Ὶ. [τὰ Βυργα ἢ, 1, 46, 
Ροβύ δρεπανηφόρα ἅρματα τηθτηογαία 
δ] πρὶ ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν 
διαμένει τὸ πολεμιστήριον τῷ ἀεὶ βασι- 



42. ΧΕΈΝΟΡΗ. ἹΝΒῚ ΟΥ̓Ὶ ἘΠῸ ΤΠ ὍΛΡ. ΥἹΗ: 

5 2 «ς ΄ ’ “Α 

ται, καὶ οὐδεὶς ἔτι ἄνευ ᾿Βλλήνων εἰς πόλεμον καθίσταται, 
" ς ΜΙ “ 7 Υ̓ 

οὔτε ὅταν ἀλλήλοις πολεμῶσιν οὔτε ὅταν οἱ ̓ Ελληνες αὐ- 
΄- 4 Χ Ν ", ’ὔ 

τοῖς ἀντιστρατευωνται ἀλλα καὶ πρὸς τούτους ἐγνώκασι 
» ,ὔ Ν , ΄-΄ 

μεθ᾽ “Ἑλληνων τοὺς πολέμους ποιεῖσθαι. 
ε ἈΝ. Ν ᾿ 53 “ « ’, » , 

Βγὼω μὲν δὴ οἶμαι ἅπερ ὑπεθέμην ἀπειργάσθαι μοι. 
Ν , Ἂ Χ “ , 

φημὶ γὰρ Πέρσας καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς καὶ ἀσεβεστερους 
Ἁ ὦ ΄ Ν » ’ 

περὶ θεοὺς καὶ ἀνοσιωτερους περὶ συγγενεῖς καὶ ἀδικωτε- 
Χ 32 ’ὔ Χ Ν ΄ 

ρους περὶ τοὺς ἄλλους καὶ ἀνανδροτέρους τὰ εἰς τὸν πὸ- 
“ Ἃ , ᾽ “-“ ΕῚ 4 » 7 » ἈΝ 

λεμον νῦν ἢ πρόσθεν ἀποδεδεῖχθαι. εἰ δὲ τις τἀναντία ἐμοὶ 
ν Ὦ. τ» 5 “- » ΄-“ ’, Ε] ν 

γιγνώσκοι, τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπισκοπῶν εὑρήσει αὐτὰ μαρ- 
-“ “- “- ; 

τυροῦντα τοῖς ἐμοῖς λόγοις. ] 

26. ἄνευ τῶν ἑλλήνων Α.ἃ. οὔτε---πολεμῶσιν τὴ. Α. οὔθ᾽ ὅταν ἀόπλοις 
΄ ᾿ἤ ω τ ΑΝ »})» ΕΩ μὰ ,’ 

πολεμῶσιν 10. οὔτε ὅταν οἱ ἔλληνες) οὔτε ἄν ποτε ἔλληνες Ὠ. τού- 
τοις Α.}).6α. τοὺς πολεμίους Α.}). οἵη. ἃ. τοὺς πολέμους ἃ. την. 
27. οἴομαι 1). ἅπερ] ὥσπερ 1). ἀπείργασταί Ὁ). περὶ θεοὺς) περ 
οὺὑς 10. ἀνοσιωτέρους ἀνομωτέρους 1). τὰ ἐναντία (ἃ. ἀντία 10. γι- 
γνώσκει Β.]). Βαρδουιθαηΐ ἃ. εἴληφε τέρμα κύρου παιδείας βίβλος, Μ. τέλος 
τῆς κύρου παιδείας. 

λεύοντι. [0, 1, 20 : Πολεμιστήρια κα- 27. ἀπειργάσθαι] ϑδιιϊαα8: ᾿Απειργά- 
τεσκευάσατο ἅρματα. Ατϊδίορῃ. ΝᾺ. σθαι, ἀντὶ τοῦ ἀποδεδεῖχθαι. Ξενοφῶν. 
28: Πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμι- ἄνευ Ἑλλήνων] 6 ατεοῖβ μισθοφό- 
στήρια;)] Δὰ β64ι6η8 ὑφίενται σοη- ροὶς ΠΑΙΓΑΓΟΠΘη βχτηδΐ ἰοσῖβ (ΓΕ 
δ. αοίδ 84. (ΠἸσοποία. 12, 14.. 2, 9. .Β5Ο ΗΝ, 
5ΟΗΝ. ἀλλήλοις) Ν΄. ΑΠΑ}}.1, 4, 3. 

ΓῚ 



ΙΝΕΧ ΝΟΜΙΝΌυΌΜΝ. 

ΑΒΒΑΠΑΤΑΞ, ϑιαβίογαμη τοχ, τηᾶ- 
τῖτβ Ῥδῃΐῃθορ, ταϊ {ὑπ Ἰαραῦτιβ δα 
τοροηῃ Βδοίσιου τη 46 βοοϊθίαΐθ 0611} 
5: 1,1, 2. ΔῸ ἸΧΟΙῸ δὺο βϑιίβ Εἴ 
ΒΟΟΙ5. ΟΥΤῚ ΠαΘΙΙββίσηιβ 6, 1, 45. 
ΟΥτὶ τοπὶ ΘΓ ]θη δα]αναΐ 48. ργφ- 
δϑῦ θη ΠῈ ΟΣ 118, οὗ ἢ ρυρηᾶ 
οὕμη (ὐΌθ80 βουθίαν Ἰοστη Ρ611- 
ΟἸ]ΟΒΙβϑι πη οοηίγα ρυροστιπι 
ῬΒδηρθιη 6,5, 26. ογηδίαυτ οἵ οχ- 
οἰϊαύαγ ἃ σΟΠ]ρ6 ΟΔΙΒ5Ιτηᾶ ὦ, 4,2. 
οδαῦ ᾿ῃ Ῥαρηᾶ 7. 1, 32. 675 σα6δ- 
ΨΕΘΙ ΤὨΪΒΟΥΘ ΘΟΠΟΙδαμη Οδίου ἃ 
σομἤιρα δα Ῥδοίοϊ πὶ Βιη ΘΙ η 7; 3, 
4:10. Ἰυροίαγν ἃ γτο 7, 3,0: 8,11, 
13. 64] 6] ρα δηίΐδί 17. 

Αἀᾳβιιβ, Ῥογβαᾶ, τϑαϊρὶ 4010 δα οοη- 
σΟΥ απ (ὐατὰβ αἸβϑι ἀθηΐθθ 7» 4,9 1. 
δἀϊαναί Ἡνγϑύαβρδιη ἴῃ βθὶρθηᾶα 
Ῥγυρία 8. ἢ βαίταρα (δι 8, 
“'Ὑ6 

Δσυραϊ, ΟΥοϑβὶ 8061}, αὐπηῦαχ ΟἸγροὶβ 
ΤΩΔΡῚ 8 ἸΟΠρΊΒα 6 Ὠδβί5 6, 2, 10. 
ΔΟΙθτη 8} 0185] 1 δηὴ Ἰηϑ γππηΐ 6, 5, 2Ο. 
ΓοΥΤΙΟΓ Ραρτιϑηΐ 7,1. 29. ΟΟΟΙΔπηΐ 
ΑὈτγαἀαΐδιη 32. τορι Ππηΐ ῬΕΥΒ8Β 24. 
ἃ γτγο ἰδπάθιη ρβάθπι τϑίρυγα ο0- 
συηίαν εὖ Το ηΐγ 26. ρϑοίο 86 
αἀδασπί Ογτο 41. 

Δ ρσγυρίιβ Βα ιριαν ἃ ὗντο 1,1, 4. 8, 
6, 2ο. 

“0168 Οὐαὶ 0011 δάνθιβιαβ Οὐχ 6, 
2. 10. 

0118 γϑίουαυ δα βαίϊγαριατη ῬἢγΥυ- 
ΘἿδ5 πλΔ]ΟΥ]15 8, 6, 7. 

ΠΙορΙα, ὑθυ ΠΏ] Πτι8 ᾿ΠΡΟΙῚ ΡῬΘΥΒΙΟΙ 
ΥΔΘΙΙΠΊΘΙῚ ψΟΥβι15 ὃ, 6,21; 8,1. 

Ἀρ]αϊίαααβ, Ῥοῦβαᾶ τηογόβιβ, 4] ἰτη- 
ΡΙΟΒαΐ ἰΟ605 2, 2, 11. 

ΑἸεθυπδ5, ἀὰχ (Δ πβι ΟΥΠΠῚ 5. 2. 42. 
ἈΑπάδιηγαβ, Μϑάμβ, ργϑθοϑί. Μϑαουιπ) 

ῬΘαΙΡυΒ 5, 3. 28. 
ἌΡΟΙ]Ο ναὐοϊηδίιν ΟἸΌθθ0 7, 2. 15. 
ΑΥ̓ΔΌ6Β Βα] οἰ ηΐαν Δ0 ΑΒΒΥΤΙΒ 1, 5; 

2. δα]αναηῦ Ογοθϑαση δαάνουβιιβ Ογ- 
ΤᾺΠ 6, 2.10. ΒῈΡΙΡΊΙ ΟΣ ἃ ΟΥ̓ΤΟῚ, 
τ: 2. 7..2. Τῦ᾿ 

Αταβρᾶβ, Μβάμιβ, ΟΥΤῚ δα 8}18 οἱ ἴα- 
ΤΩ] 118, ἀοπδίτιβ ἃ Οὔὐτοὸ νοϑίθ Μο- 
αἸοα, ἢ οὐβίοβ Ραηίῃοθο 5, 1,1. 
ΟΠ ΘΠ, ΔΠΊΟΥΘΠΊ 6586 ἢ ΠΟΙΏΙΏ1Β 
Ροΐοβίαίθ 5, 1, 8. 886 οαρίμβ 8 ΠΊΟΥΘ 
[ουτηοβϑα Ῥδηΐηθθ 17. σοηδῦμ νἹ]ΠῈ 
ἸΠΙΟΥΤΘ οἱ 22. πη ΠῚ ἰδ ΠαΔΠῚ 
ἰγαπδίαρα Ὧἀὰ Οτοβυμη ὅ, 1, 46. 
ἴη46 τρᾶϊὲ οἱ ποβύμπιμη δβχροηϊύ βίδ- 
ὕατα 6, 3, 14. Ῥτδϑοοϑῦ οοῦπα ἀθχίγο 
1ῃ ῬΡΥΌΪΙΟ οαπὶ ΟΥ̓Θ80 21. 

Ααθϑουιβ, Οδρρδάοουχϊη τὰ χ, ΑΒΒΥΤΙΟΒ 
δἀ]αναῦ δάνθυβαβ Μ 605, 2.1, 5. 1Π 
ἔαρα οσοΙαϊίαν ἃὉ Η Ὑγοδ 115 4, 2.21. 
ΑΥΙΟ ΔΎ ΖΆη65, ργοαϊ 5 ἃ Π]1Ὸ ὃ, 8, 4. 
ΑΥ̓ΏΘΏΙ, βηϊτ] ΜΕΩ15 2, 1, 6. δὉ 

Αϑβίγαρε Μεαογυτῃ τορθ Ὀ6110 νἹοῖ! 
{ἸῸ αὔαπη ρα πάογα βιιηῦ σΟδΟΙ 3,1, 
1Οο. ΠοΙυχῃ τὸχ αοἤεοϊξ ἃ ΜεαΙΒ 2, 
4512. σΔΡΙΓα ἃ Ογγο 3.1,06. β0 1 
ΟΔΡΙ 5. Ἰπα]οίαπη 8. ἀείοπαϊαῦ ἃ 
ΤΊρτγαπθ ἤ]ϊο 14. οὖ τ ΟΥ̓ΑΧΑΙῚ 
{θαίαμπη οορίδβαιῖιθ 42. ΟοοΙαΙ Η]1] 
τηΔρΊΒίσ τὰ ἸΠΠΟΟΘηΐθιη 3,1, 38. 

Αὐβαιηδβ, Ρεῦβα, ἀὰχ ρεάϊϊατη Ρεῖ- 
ΒΑΓΌΙΩ 7.51. 2; ὃ. 

Αγΐαραΐαβ, Ρευβα, ργϑοοδῦ συ 15. 1ἢ 
ΡοΟΙΏρΡα 8, 2. 18. ϑβαίσαρα (δρρα- 
ἀοοῖο 6, 7. 

Αὐίαθαζιιβ, Μϑαάτιβ, σαριάτιβ οδου]δηαιὶ 
Ογγυχη 1, 4; 27. ϑυδαοῖ Μεα!β υἱ 
ΟΥΤ ἢ Βθαυιδηζγ 4.1, 23. οὗ ΟΌΠῚ 
Ογύοὸ τηδηθδηῦ 5, 1, 24. ϑαδαεί 
Ὀ6Ι]Π τ 6586 σοη πη πδηάπτῃ ὦ, 1, 9. 
ταν ἃ ὐτὸ δα Ασταβρδπη, Π6 ΠΟ 
νΠ ἰπίεγας Ῥαηίῃθοθ 6, 1, 34. ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΌΟΠΘ ΥΘΡΘΕΪ ΒΓΔ ΠῚ ΤΘΙΠῚ ἃ 
Ογτο ροϑίδγιιπ 7, 5. 48. δαπ0 4ο- 
πδΐαν ἃ ΟΥὐτγὸ 8, 3. 25. νοσδίαν δά 
σον π ἃ ΟΥτοὸ 8, 4.1. Ἰοσαίαν 
12. ἀΟΠδΙΌΣ ΔΌγΘῸ ΡΌΘΙΪΟ 24. 
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Ατίαθαζιιβ, Ρογβα, ἀποὶῦ ῬΕΥΒΔΙ ΠῚ ο6- 
ἰγαΐοβ οἵ βαρ] Ὧ1108 5. 2» 28. 

Αὐΐδοδιηδβ, βαΐγαρα ῬΠΥΥρΊοθ ΤηΔΡῊ 86 
Θ᾽ ὍΣ η- 

Αὐΐαρθγβδβ, ΟΠ] ΠΥ τι5. ρραϊίιτῃ 6, 2, 
δι. ἢ; Ἶ, 22..9ῆ: 

Αγΐδιηδβ, ΡΏΥΥ σἽθθ ΤΠ Δ]ΟΥῚΒ ΤῸΧ, ΟΡΘΠῚ 
ΓΕ ΑΒΒΥΤΙΙΞ 2, 1. 5 

ἈσΔΟΖαΒ ὅ; 2, 5 
Ατΐαχουχθβ, Μηρίηοῃ, γπὸ αδαϊίιβ 

νΘΏΔΠΑΙ βίπαϊιπη ΠΕΡΊ σε οορὶΐ 
5. 8. 1. 

Αγίμποῃδβ, Η Ὑγοϑη] ου ΠΏ ατιχ 5, 2. 28. 
᾿Αϑβιδααΐαβ, ἢ] αγο 8. δααϊίατη 6, 2, 

52. 
ΑΒΙΔΌΙΟΙ ΟΤ ΒΘΟΌΤΩ ἴῃ Ὀ6]]ὰπΔ αἀποδηΐ 

ἸΙΧΟΥΘΒ οὗ Τ68 ὈΥΓΘΓ]ΟΒΙ ΒΒ Π]ΔΒ 4, 3: 2. 
αὐπηαῦ Ἰὼ 6110 οὐὐπ]ῦθὰ8 Ογτο- 
ΠΒΙΘΙΝ Ὁ. 1, 27. 

ΑΒΒυ τ] ΟΓ ΠῚ Τοχ ἰηΐοσί 06] ὰπὶ Μ6615 
1, 5» 38. σαπῇ νἹΡΊΩΠ τ] τ15 64 α1]- 
ἴὰτη, ἀπμσοθητ]5. ΘΟ ΤΙ τι8 οὔ ἸΠσΘΙΙ 
ΡΘαϊζατη ν] 2, 1, 5- δογίαίν Β0ῸΒ 
δΔηῖθ ρῥγο]τη 3, 2, 44. νἱοΐιι5 ἃ 
ΟΥγτο εὐ ὕγαχαγθ σϑρϑ! Ὁ 1ῃ σαβίγα 
ἀμ τ πβό 2: σδῦς 1πι ῬτΟο52:9519:. 8. 
ΑΒΒΥΓΙ ποσί οαβίγα το αππηΐ 10. 
ΟΔΒΙΓΟΓΙΙΠῚ τηθίδ ΠΟΥ ΤΑ[Ο 2, 2, 
206. πογῖιβ ΤῈΧ Ραγαῦ β]ὶ ΒΟΟΙ ΠῚ 
Οὐώϑυμῃ ύ, 1, 25. ἃ (ἀδααΐα εἱ ο- 
Ὀγγα σοηοα!Γ 1η τορὶὰ 7, 5. 30. 

Αβίγαροβι Μϑάογιιπὶ Υοχ, ἅνιιβ ΟΥΤῚ 
ΤηΔίθΓΠΠ5 Τ, 2, 1. ΑΥΤΠΘΏΪΟΒ 5101- 
ον ὈΕΙ1Ο 4, Ὑ 5 10. ΤΟΥ το Ὁ. 2. 

ΒΑθυ]οη, υ1Ὁ5 Αϑιοθ ΟΡ] ἢ] 581 Πηᾶ 5; 
2: δ. η 2 ατ. τι ηΐθαθ: 5108 οἵ 
1018 7, 5» 1. Παρ ἃ ΟΥ̓́ΤΟ Τα- 
Ροπίρ, Ἐπ ρηγαΐθ τη [οββάτη ἰθυϊναΐο 
7» 5.15. ἴῃ 6]8 ΔρΡΤῸ βΒηΐ τη1]028 
ῬΔΙΠηδ οἵ Ργόσοῦθο 7, 5» 11. Βαργυ- 
Ἰομθ, οὐ σοϊαπὶ ἰθριάθτη, Οὐγτσιιβ 
ΒΘΡίθπ τῆ η568 ΠΙΡΘΡΠΟΒ αδρὶΐ ὃ, 6, 
22. ΠΟΥ ΟΠΣΟΓα ὙῸΣ 2.1, 5: 

7» 8: 29. 
ΒΟΥ ΠῚ ΤΟΧ, ΠοϑρῈ8Β Αβθγαάαΐς 

Θ ἈΒΙΟΥΠ ΓΘΡῚ5, ᾿ηγαῖα Ὁ Α.5- 
ΒΥ δα βοοϊθίαϊθμι 6}}}1 5, 1, 2. 
ΒδΟΙ ρᾶγθηῦ ΟΥΤΟ 1,1, 4. ἴδη- 
ἰΔηΐαν Ὁ ΑΒΒΥΤΒ 1, 59 2. Βαο- 
{1 ἴῃ ΘΧοιοϊα ΑΒΒΥΓΙΟΓΌΙΩ 4, 5» 
Βύ: 

Οὐδ 151}, σ6 5 πηᾶρηὰ οἵ Ὀ6]]]οοβα, 1η- 
ἔθηϑα ΑβϑυγἹδβ 5. 2.25. δυπί ΟΥ̓ΤῚ 
ΒΌΟΙΪ 5, 3» 22. ἴθιηοῦθ ΘΧΟΌΓΓΘΗΐΘΒ 
οἰαάθ δος ΠΥ 5, 4. [5. ΠΟΝῸᾺΠῚ 
ατισθῖη 5101 ογοδηΐ ", 4. 22. 

(ἀμ γ568, ΟΥΤῚ ραΐθυ, Ῥβυβδγιιπι ΤῸΧ 
6Χ ροηΐθ Ῥαυβι ἀἉΓΊΙΠῚ 1, 2.1. Γογο- 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

οαὐ Ογγιιπ ἀΟΙΏΙΠῚ 1, 4, 25. 46- 
ἀτπιοῖῦ σα Πα ΠΩ, οὗ Θρτορὶο αἸββουὶ 46 
ἸΠΡΘΥΔΙΟΥΙΒ ΒΌΠΊΠΙΙ ΟἸΠΟΪΟ 1, 6, 2, 
8864. 5.801Π0 τεσηαμη ῬΘΥΒΑ Τα 
Οὐτοδ π, 25 

(ὐδιη γ868, ΟΥτῚ ἢ]1πι8 πδέτι πηδ]οΥ, ΘΟη- 
ΒΕΓ ΟΣ ἃ Ραῖγ6 ΠΟ ἸΘηΐ6 ΠΘΓΘΒ 1Π|- 
ΘΙ Ραΐθυηὶ 8, 7:11. 

Οδρρδάοοββ βπΐ (τοὶ Β06}} 6, 2, 1Ο. 
ΒΘ Ιρ ΗΓ ἃ ΟΥ̓ΤΟ 1.1, 4. ἢ» 4. 16. 
ΔΟΟΙΡαπΐ βαΐγαρατη Ῥεγβᾶτη 8, 6, 7. 

(ὐδγά πο μδβ ργϑθθϑί σα ΡΘἢ 18 ΠῚ] γτιτη 
0: 5; 50: 

(ὐαγε8. 50]]}]οταηῦαν ἔγαβίσα Δ Αββυσίο 
δάνοιϑιβ Μϑᾶοβ 1, 5.5. ΣΠπ 
αἸββιαθηΐθβ δ ΘΟΠΟΟΓαΪαπῚ τοθαὶ]- 
Βυαμίαγ 80 Ααμβῖο 7, 4.1. αυθη ἃ 
γγοὸ ρϑίιπμῃί βαίγαρδιῃ 7, 4, -. 8, 
ὅν ἢ 

(λυ βύσιβ. στ ριι8, ἈὈῚ τὸχ ΡὨγυρῖο 
ΤΠΠΟΙῚΒ ΟΟηργθραΐ ΠΟΡΙΔΒ 2.1, 5. 

ΟΠ ΔΙ ΦΟῚ ΠῚ ΙΓ] ΑΥΤΉΘΏΙΘ 3,1, 34. ἃ 
Ογτὸ σορτιηῦαῦ ΡδΟΘΠῚ ἔδοθγθ ΟἹ ΠῚ 
ΔΥΠΊΘΙἾΒ. 3. 2,1. δαηῦ Ὀ6]]Π6Ο81 οἵ 
τηθγοθθ τη] αηΐ ἀραα [η608 3, 2, 

ἀρὰ γγατη ᾿ἰρβῦπα, ἃ 40 ΟὉ 
ΡΙ δ πα] ΠΙ]ἀἸη6 πὶ οαβορδηΐαγ 7, 
ΟΡ ς 

ΟἸγυβαηΐαβ, Ῥεγβὰ ὁμότιμος, ΠΟΥΡΟΙΕ 
66 ΠΊΔΡΊΤτ18 ΠΘ6Ο ΓΟ τ Βῖιι5, 566 Δ1- 
ΤΟ [ΟΤΟΙΒ οὐ ρΡγπμθη8 2, 3, 5. διδαδέ 
ΡΙΓῸ 81ιὰ ουὐαβααθ αἱρηϊζαΐθ Ρυθθηΐα 
6588 αἸδ συ πᾶ 2, 2, 10; 3» 5. Πηϊῖ- 
Εὔαν Δ] τηοῃΐθβ ΑΥΤηθηϊδο ΘΟ] θυ ΘΓ 
οἵ οἰδπὴ ΟΟΟΙΡΆΠΩΟΒ 2, 4, 22. ΪἸδι- 
ἀαῦιν ἃ Οουτὸ Οὐ ζονετιϊπθιη οἱ 
δο]θη ΟὈΘαΙΘη δ 4, 1, 4. δὶ 
ΘΧ ΘΘΗΓΤΟΠ8. ΟἸΠ]Π]ΔΤΌ 8. 4. ΡΓῸ- 
Ὀαΐ Ογτὶ σοπϑια ἦθ οααυϊζαΐα 
Ῥουβίοο σοηβι 6 η60 4, 3, 15. ἀποὶΐ 
Ἰουϊοαΐοβ 5,9 3. 36. δα]αναῦ Ονγτη ἴῃ 
Ῥᾶνογθ δχϑγοϊτπιβ βθαδπαο ύ, 2, 21. 
ΡΓεροϑύ δαυϊζαΐαὶ 7,1, 3. βυδαοί θἃ- 
δι απ Οὐτὰβ τηᾶχὶπηθ οχροίθθας 
Ἴ. 5.:58. 8,.1, 1. Ὁ 680 τανε 
8, 3, τ6. Ἰαυπαδίπιν ἃ ΟΥ̓́ΤΟ ΘΧΙ ΠΪ6 
8,.4.11. Πι] γάϊο Τοηϊθοη 6 βαΐσαρα 
8.6; 

ΟἸἸΙοοΘ 5. ἔγιιβίγα ἐθηϊδηΐαῦ ἃὉ Αββυσῖο 
δΔάνογϑιιβ Μθα08 1, 5, 3. 2.1,5. 868 
Δα] αναηΐ Οτωϑιμῃ 6, 2, το. 1 οτὶ 
Β1η6. βαΐγαρα σὑϑ] Π] ΓΙ, 7, 4. 2. 
8..6..8, 

Οτάϑιιβ, Πγάογιτη γοχ, δθδί Αβϑυσῖο 
Δάνοσβιιβ ΜΘάο85 οατὴ Ἰπρϑηῖ νἱὶ ρε- 
αἰζση δαυϊζατηα118 1, 5, 3. 2, 1», 5. 
[αρὶῦ οὐπΔ οϑύθ 8. Β0Ο115 ΠΟΥ ΠΠη 4, 
1,8; 2, 29. Θ]ΙρΊΓΥ ΒυιμπΠλι5 ἀἰχ 
ΒΟΟΘΙΟΤΠῚ δάνουβιιβ ΟὙγατη ύ, 2,0. 
Ὠαθοῦ ΒΟΟ]Ὸ8 Ὀ6]}}1 Ρ] ΓΙ ΤηΟῸΒ ύ, 2, ΤΟ. 
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τηϊτῦ 1 ἀσραφοιηοηα 46 βοοϊοθίδίο 6, 
2.11. σοηδίθτ ΟΥΥῚ Θχϑγοϊίατη τη]- 
{πιά ]πθ ΟἸηρΘΥΘ 7,1. 22. 8566 16ρ6]- 
ΠΠῸΥ 25. δαυϊίαίιιβ 6]15 [πραγ 
γτηθία ΘΔ ΠΊΘΙΟΙ ΠῚ 7, 19 27. 1088 ἴὰ- 
οἷῦ ϑαγαεβ 7, 2,1. οαρῦϊβ ϑαρα]θιι8 
886 αἀδα! ΟΥγτὸ 7.2, 5. ἀἰβϑαδαϑύ Ὁγ- 
ὈῚ8 αἸἰτορῦοπθη 12. δχροηὶϊῦ 6 
ΑΡΟ]Π ΙΒ. ΟΥ̓Δ 115, οὖ 86. βίυ 180 
ἀατηπαῦ 15. Οἰθιηθηΐον οὐ ὈΘΠΙΡῊΘ 
Παθδίι ἃ ΟΥῸ 7, 2, 26. {τ8α}0 {Π6- 
ΒΑΌΓΟΒ 7,3.»1; 4.12. τηοῃρῦ ΟὙΤΓη 
6 ὨΪΠῚ15 510 ΠΌΘΙΆ]15 8, 2, 15. 

Ογαάχαγοβ, Αβϑύγδρ!ϑ Π]1π|85 οὔ Ἀν ΠΟ ]15 
Ογεϊ, νδὰρογαῦ Οὐταπ 1. 4, 9. ἰρ- 
ΠᾶΥΤΙΒ 1, 4. 22. 5666] ΑΒίγΔρΡῚ 
ΡΑΥΓΙ 1, 5,2. σΟηΐ ἃ ΑΒΒΥΓΤΙΟΒ Δ0Χ]- 
Ἰατη ῥοῦ ἃ ῬΘΥΒΙΒ 1, 5» 4.- ὕΠπῚ1 6118 
αοεῦαν (6 ραποϊαῦα Ῥευβδγιιη 2, 
1, 7: ὃ. τϑοθηβοῦ Ποβϑύϊαμη ΟΟΡΙΔΒ5 
2,1. 5. ΤΟΡΓΘΠΘ μα γτγαπι, αποά 
ΠΟ ΒΡ] πα ]4α νοϑίθ Μϑαϊοᾶ 50 1πη- 
αιιίΐαβ 2, 4, 5. ΡιΟΠοϊβοιασ αὔτη 
Ογτο δάνογβδιιβ Αββυυὶοβ 3, 3. 25. 
Ἰητοτηρδϑίϊννα 65 οαπὶ Ὠοβίθ οοηῆ]- 
Θ6Π6] οπρΙ 1085 γοίαϊαῦαν ἃ ΟὙΤῸ 2, 
3, 20. ΟἿ ᾿Ινούθπι οὗ ἸρδνΊΔ Τὴ ΠΟΠ 
να]ῦ Οὐγαπὶ ΡΘΙΒΘ4 αὶ Ποβίθβ 4; 1; 
13. 1Ιἢ ΟΔΒίΓΙ8Β ΟΔΡΟ5 ΑΒΒΥΓΙΟΓΙΊΙΠῚ 
᾿παἀα]σοῦ νὶποὸ οὐ ἱρπογαΐ Μεάοβ 
ΔΌΙΡΒ οατὴ ΟΥΤΟ 4, 5» ὃ. ΤῈ (οΙη- 
Ροτίῷ ἰ πἄθιη 1γἃ ρογοιίι5 τη] α  ᾺΓ, 
ἔατιΐ ἔπτιϑίγα οὖ τα 4] Μ 6608 το- 
νοσθδῦ 1014. ἀε]θούδἪι [ΟΥ̓ Π]ΟΒ18 πηὰ- 
ΠΟΥ ΡΒ 4, 5» 52. ΔΙΘΘΒΒΙΓΒ ἃ ΟΥΤῸ 
1η Οαδβίγα 5.9 5» 1. ΘΌΘΥΙ ΣΙ Ο,ΑΥΊΓΟΥ 
αἋ6 Ογτο 5, 5. 8. Β8α ἰαηάειῃ τθοοη- 
ΟἸΠαΐα5 ἀδα ποι γ ᾿ῃ [ΘΙ ΠΘΟΙΙ]11ΠῚ 
ΘΡΥΘΡῚΘ Ἰηβίσγπούμη 27. ὉὈΌ] σΘ ΠΟ 
ΤΏΟΥΘ 8110, Πα π]ροῦ 44. ἀραα δι π] 
Πύ σοηδβα]δαίο 46 Ὧ6110 σομ τι ο 
6, τ, 6. 1ρ86, ἀππη ΟΥὐγιβ ῥγοῆς]8- 
οἰζαγ σοηΐτα (ὐοθϑιιπΊ, ἀοτηὶ τοιπδηρί 
ουτῃ ἰογα Μεάοτιμ ρᾶτίθ ύ, 3, 2. 
οἴἵενί υτὸ ἢ]ϊὰ πὶ οἱ Μϑαΐδπὶ ἀοἱ]5 
Ἰοςὺ 8, 5. 10. 

ΟΥ]]οΠ6 7.1; 48. 
(ὐυπηθ 7.1; 45. 
ΟΥὐρυβ οϑύ (θυπη ΠΠ15 ᾿ΠΊΡΘΥ ΡΕΥΒΙοὶ 

ΟΟΟΙἀδηΐθη νϑυϑιιβ 8, 6, 21; 8,1, 
Ηΐπο αἰσπηΐα 

ΟΥ̓ΡΙῚΙ Β0011 Οτωβὶ 6, 2, το. οὐ δὲ 
6ῸΒ. ΠΟῚ Τηϊζίαίτ βϑίσαρα 7, 4; 2; 
8, 6, 8. ρεΙθηΐ ΟΥΤΟ 1,1, 4. 

Ογγθηδίοιιβ ΘΌΥΓΙΙΒ 6,1, 27: 2, 8. 
γταβ, δ γ815 οχ Μαπάδπθ Αϑίγυ- 

ΔρῚ5 ἢ] Π]ΠΒ 1, 2, 1. ΔΠΠΟΒ 12 
Πδύτιδ5 ΟΠ Τηδίγ6 ΡΓΟΠοΙϊβοιῦαν δα 
ΔΥΆΙΩ 1,3, 1. ΟΥαΐ τηδύγθιη τι 1Ρ- 
Β ΠῚ ΤΟΙΙΠατιδύ 1, 3, 13. ΠαγΓαΐ }1- 

αἸοϊατη ἃ 856 ῬΈΘΙΟ ΘΧΘΡΟ ΠῚ 17. 
ὈΘΏΘΨΟΪΟΒ 5101 τ Ὁ ἐρα 8165 1, 4; 
1. διηδί οὖ 6ο]1Ὁ ἀγυτη 2. ΟΟ͵ Ρᾶ.]0 
Ἰοαιδοῖοῦ 8Ὁ 1Π1010 [που 4. δύπασδί 
ΘΠ Ϊ]ΔΥῚ ῬΓΡΟϑύΔ ὨΠΟΥΘΒ 4. ΘΟααΙΔΓΘ 
αἰβοῖῦ 1014. νϑηαίοηθ αἀο]θοίαϊγ ἢ. 
ΤΑΙ ΓαΥ νϑηδίμπι οἀπη ΟὙΔΧΔΥΙΘ 1, 
4. 7- οατὴ Αδβίγαρθ 1080 οχὶῦ νϑπᾶ- 
ἰπτη 14. ΔΠΠΟΒ 10 Παΐτι8 ΒΡΘΟΙΠηΘη 
ΑΥΕΒ τη ρδγδίουϊθαε θα] 1, 4, τ6. τὸ- 
ἀουπηΐθιηα ἴθ Ρεγβϑιάθη ἀθαποιπηΐ 
Μεαὶ 25. τη ὰ΄ οὐτὴ Θχοχοῖία 
ΘΌΧΙΙΟ ΟΥγαχϑιὶ 1, 5» 5- [1Ω111068 
Βουϊαΐαν 7. ἀἸββουϊῦ οὐπὶ ρϑίγα 46 
ΟἴΠΟΙΟ ᾿πηρογδίου!β 6, 1, 5866. πον 
ΔΥΓΠΊΔ 5105 ΟΔΡΟΓΘ Ἰοὺ 2, 1, 11. 
τηθαϊζαύοημθ8 οδιηρθβίγαεβ ᾿πβίπι 
2, 1, 20. δγσοϑβιίτιβ ἃ γάχαῖα (αΐ 
ΤΕΒΡΟΏΒΌτϊη Ἰἰθραῦ!β [ΠἀΟΥΊΙΠῚ 2, 4; ὃ. 
ΑΥΤΠΘΠΙΟΓΓΩ ΤΈΡΘΙΩ ΟΔρ]ΐ 2,1, 1. οἵ 
διηϊοσιιπι βοοϊαμηα θα. Πα θ]οὴ τϑα!ῦ 
21. ΟΊ αθοοβ ΑΥ̓ΤΊ Θ 115. ΔΙΏ]0ΟῸ5. οἵ 
5101 ΒΟ0ΟΙΊο5. γϑᾶαϊ 3, 2. Ἰθραίαχη 
τα 0 Δα Ιπᾶστη 46 ρΡθομηΪδ 25, 2, 28. 
οὰπὶ γαχᾶγθ θα ποιῦ ΘΟρΙδ5. σοηΐγα 
ΑΒΒΥΤΙΟΒ 3, 23. 20Ο6. 6008 ν]οΐο5 1ῃ 
οαϑίστα ἴπραῖ 5, 3, ύο. οδδίγα 111 
Οσσαραῖ 4, 1, 9. Οὐυγγαχϑγεῃ, 6] 
ΠΟῊ ψυ]ὺ Ποβίθβ 6886 ΡΘΥΒθ] 6 Π608, 
(010 ἀδ]πα!ῦ τ9. δα δυτῃ ἀδβοϊαηΐ 
Ηγγοδη]} 4.) 2, 9. Θααϊίαύππη ῬΘΥβ1- 
οατῃ ᾿ηϑυτζυ 4, 3. 3. Πονατη Π11]}- 
ἔθη δι θβϑὶῦ αχ Ῥϑυύβι 8 4, 5» 16. 
Ογαχαῦ Μεάοβ ἀνοοδηθ [Π{|6γ88 
ΤΙ ΠΣ 27. ποὸη να]ῦ νιάεγα Ρδη- 
[Π68Π| 5, [, 7. δοιῖ αὐ ΜΕαὶ 86- 
Οαπ τηδηθαηΐ 18. ῥτοβοϊβοιϊαν δα 
ΟΡ γ πὴ 5, 2.1. Αββυσίδτη ἀθῆθπο 
ναϑίαϊ 5, 3,1. ἀποὶξ θχογοιϊαση δᾶ 
ΒΑΡΎ ]ΟΠ6ΠῚ δὲ ρτονοοδῦ {ταβίτα Α58- 
ΒυΠὴ δα ΡΌρΠδΔΙη 5. ΔΌΧΙΙ ΌΤΙ 
ἴεγὶ Οδάαίθθ 29. ΟἿ ΠΟΙΆ ΠΔΕΙΤη 
ΒΡΡΕΙΙο ἀποθ8 46. θοταὶ (ἀδἀαίδπη 
5» 4, 7. υἱἹεϊδεϊαγ οἰαάθπι (ὑδαπ- 
ΒΙΟΓΆΙΩ 22. ρδούατηῃ [ἢ οατη ΑΒΒΥΤΙΟ 
θ᾽ Ῥδυοθηο ἈρΤ]60]15 24. ΟἿΓ ΠΟ] 
ΘΧϑγοϊ απ τϑάποθγθ ργορα Βάθυ]ο- 
ΘΙ 41. {1018 οαβύθ!]]8 ῬΟΙΙ 51. 
ΔΙΌΘΒ581} ΟΥ̓ΔΧΆΓΘΙΏ 5. 5» 1. 6] ΟὈνΊΔΤη 
ΡΙΟΟΘαΙ 5. 6]18 ᾿γϑ οὖ ᾿Ἰην]αϊο τηθ- 
ἀδίαν 37. (6 ΠΙθΘυΠουτ πὶ ΓΑΓΟΠΘ 
ἀΙββουϊ 6, 1, 12. σΟΥΓ 5 [α]σαῖοβ 1η- 
γϑηϊῦ 27. ἔυτγο5 τοίαϊαβ ϑοαϊῆσαϊ 52. 
βοᾶάαῦ ρᾶνοσθηὶ δχϑγοὶίιιβ 6, 2. 14. 
Ραγαῦ δχρϑαϊοποιῃ δἄνογβιιβ ὑσγω- 
ΒΌΠῚ 23. ΠΠΟΙΠΟΔΟ ΔΟΙ6 πὶ ̓ηϑὑΓιΧ οσξ 
6, 5, 21. πουίαϊαν ἀτιο65 δηΐθ ΡΓῸ- 
Ἰνατη: 6;: 4.1.2... ΒΞ Ἄν πλδ ἧς Ὁ) 2. 
Πογίαϊαν την ΐο5 το. Θχοαηγ ΔὉ 
Θατιο νυ]πογαΐο 37. οαρὶς ϑάσάθβ οἵ 
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ΟΥ̓ ϑαπι 7, 2,1. ΟΌΘΙΏ Ο]ΘΠΊΘηΐου 
μαροί φό. ἰπιροῦ τηογΐθιη ΔὈγδαδῖθ 
γ. 3. 2. οατ ΟΤΟ 80 δ]αβαὰδ [Π658ὰ- 
715 ῥγοξθοῖπιβ Θαγα 8, 1ἢ Π{ΠΠῸῈ1Ὸ 
Ῥῃγυρίθιιβ, Οδρρδαοοῖθιιβ, Αὐδθὶ- 
Ὀαβαιθ βαθδοί]8, μοί ΒΑΡΎ ]ΟΠΘΙῚ 
ἢ ἃ, τὸ. 81 ΒΑ ΟΠΘΠΙ 7. 5. 1. 
[οββαιὴ ἀποῖῦ 9. ὕγ68 Θχϑίγαιμ 12. 
ἘΠ ΡὨγαΐθ ᾿ῃ [οββδτη ἀθυϊναΐο ἀυθ θη 
ΟΡΡΥΩΙ 15. ΤορΊδπ ἰηΐγαῦ 57. 6- 
ΠΌΘΠΟΒ ΕἸ]]ρῚς ΘΟΡΡΟΥῚΒ Οτιδύο 688 58. 
56 [6 }}1065 γαρὶορ δὲ ὉΓΌῚ5 ΡΥ ΘΒ  απατῃ 
1Ἰηδύτε! 66. τηαπογὰ μϑ]δίιηϑ 1Πἀτιοῖῦ 
8, 1,9. στὴ ΟΥΩ 80 αἰββουῖῦ Ὧ6 ὑ{1- 
Ἰιταΐθ ΠΥ] 1818 ὃ, 2, 15. ΡΟΙΊΡδΙη 
ἀποῖῖ ὃ, 3,1. 6]5 δγ8 γϑοΐα οἵ τϑ- 
ἸΙχῖι8. νθϑυιαβ ΓΘρΡΊ5 15. ΔΟΟΥΑΙΤΓ 
14. ΘΧΟΙΡΙῦ ΔΙΏΪΟῸ5 ΘΟΉΥΊΨΙΟ 8, 491. 
ΡΓΟΠοΙβοιαν ἴῃ Ῥεγβι θη δὰ ρδγθη- 
[65 8, 5» 1. ἀδνου ἀρια Ογδχάγοιη, 
α4αθπ Ἰην!αΐ Βα ν]οηθη 17. ἀποῖΐ 
Οὐγγαχαυ!β Π]Ιατὴ 28. βαίγαραβ τα] 
8, 6,1. Θα.08 Ρ6Ὶ βίαι! 68 αἰβρο- 
ΠΕΙῸ ΟΟΡΙΐ 17. ᾿πητη]ηθηΐθ ν]ῦθα ΠΠΘ 
ΔρῚὑ 4115 σγαῦαβ 8, 7,3. μαθοῖ ογδίϊο- 
Π6ΠῚ 84 ἤ]1ο5 6. τηου]αγ 28. 

Ογτ8, ΠΉΪΠΟΥ, ΑΥΓΑΧΘΥΧΙΒ γαῦου ὃ, ὃ, 2. 

ΤλΑΙΡἤθυ65. ἰαγᾶθ οὔϑάϊὶ Ογτὸ 8, 3, 
2: 

Τ)λαΐδτηαβ, ἀπχ (ὑδα αβιουιπη 5, 3, 28. 
Ἰ)αἴαπηδϑ, ΤΥ Υ] ΓΟ 8 ὃ, 23, 17. 
Τά ιοπιι5, ρτϑδοίιιβ ἔα στιτη ύ, 2, 20. 
ΠοΙΡΒΙομὰ ογδου] γ 7, 2. 15. 

Ἐοθαΐαπα, εἷς ΟὉ σου υτῃ {τρια ϊι8 Ογ- 
ΓΒ 105 ΤΏΘη8685 ἐρβίϊνοβ ἉαθρῚ 8,0, 
22) 

Ἐπ θα8 ἀποὶς ΑὙΤθΠἸουαπὶ ΡΘα 1068 5, 
8» 38. 

ἘΏγΔ]118 7,1, 26. 
ἘΠΡΓγαΐαβ, ργεθίθοίιιβ Γασυπιτη γοίαΐα- 

ταια ὁ. ἃ, 29: 
ἘαρΡγαΐθβ, ἈΠ 8. ΠῸΓ τηθάϊατη Βα γ- 

Ἰοηθῖη ἤμποπβ, Ἰαΐπ5 οἵ ρυο απ 8 7, 
9 

Ἑυτορα Παρϑί ρϑηΐθβ ΠΠὈΘΓΆΒΊῚ, 1, 4. 
υχίητιβ Ροπίτιβ, θυ ΠΉ] ητι8 σαρηϊ Ποτ- 

5101 ΒΘρύθ ΠΟΏΘΒ. νΘΥϑιι5. ὃ, 6, 21; 
Θι 1: 

Οαθεάπβ,γοχ ΡΠ υρῖδο ΠλΪ ΠΟΥῚΒ, 1 Χ1]10Ὸ 
δϑὲ Αβϑυσῇβ δάνογθιιβ Μθάο08 2,1, 5. 
Γαρὶὺ ἀοτηιιπι, νἹΟ 5 ΑΒΒΥΤΙΒ 4,» 2; 
6: 

ΟΝ Ἰπίος ΟὟΥ ΘΟ ιι9 80 [αοίι8 5. 
2, 28. ἀοβοιξ Ὁ Αβϑυσϊο, οἵ ὑνδαὶΐ 
Ογτὸ οδβίθι Παιη 4010 οαρύτιπι 5, 3: 
1: πρὰ ζθυσάτη ᾿ην Δα 1 ΑΒΒΥΤΙΤΙΒ. 5» 
4, 206. ᾿Παρδατη 1ῃ ᾿Π516185 οἵ να ]- 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Πογδίμη ἃ ΡΟΥΠαΟ βογναΐ ὕὐυτσιιϑ 5» 
4: 1. Οπὶ 51115 ΓΘΟΙΡΙ Γι ἴῃ ΟΥὐτὶ εχ- 
ΘΓΟΙΓ.ΠῚ 29. 6118 ΤΕΡΊΟ δϑῦὺ ΡΙΌΡΘ 
ΒΑ υ]οηθιη 234. ᾿πίθγ οι γορθπῃ Α5- 
ΒΥΓΙΟΥΙΙΠῚ 7, 5». 30. ῥγϑοΐθοίτιβ θαητι- 
ὉΠ15.85 7: 5. 

αοθυναβ, Αβϑυσαβ, νἹΓ ΟΡα]Θηΐτ5, 46- 
ποι δῇ Ογγαιὴ 4, 6, τ. ρῥγιναίαβ ΗΠ0 
ἃ ΤΕρθ ΑΒϑυγ] ΟΠ 4. 86, ἢ]18 πὰ οἱ 
ΟΠ Πϊὰ 58 ρουμη 1 Πα 61 Ογτὶ 1θ1α. 
τ οΙριῦ Οὐγατη ἴῃ σαβίθ! ΠπῈ πηπη]- 
ΟἰἸΒΒΙ ΠΠΠΠ 5, 29 6. δατηϊγαίιγ Ρογβα- 
Ῥαϊη ΠΟΘ Δ ἔτιρδ]θη 14. ΟοσΟΙαΙΐ 
ΓΕΘΘΠῚ ΑΒΒΥΓΤΙΟΓΊΙΩ 1Π ΓΕΡῚΔ 7; 5» 30. 
Ἰδιαδΐ διηϊοοβ ΟΥ̓ 8, 4, 7. ἰοοσαΐ 
ππρύαπη Π]Ιὰπὶ Η υϑίαϑρο 25. 

ὐεθοὶ Αϑιδῦιοὶ δῇ 5001] ΑΒΒυν] Τὴ 
ἔαζι} βιηΐ δαάνουββ Μραο8 ἱπορῦ- 
[ΌΠη 2,1, 5. 868 δη]αναηΐ Ογοϑαμπη 
Δάνογβιιβ Ουὐγατη ύ, 2, το. {γα απ 
Ρεμάθγθ οοσιηΐαν ΟΥτο ἢ; 4, 9. 1, 
1, 4. 

ΗγγΟΔΠ1 ΠΗ ΠΤ ΑΙΒΘΥΤΙΒ 4.2.1. Β8Ὀ- 
Ἰραηΐαν ἃ ΑΒΒΥΓΤΙΙΒ 1, 5, 2. αεοῇ- 
οἴη! δ ᾿Ογτυῖα 2, 2. 1: 8. 78 8. 
3, 24. 11118 ργέθεβδύ Αὐτιοδ8 5. 3» 28. 

Ηνβίαβραβ, Ρϑῦβὰ ΠΟὈ1118, δυγαΐ τηο- 
ΤΟΒιζαΐθιη Οὐ πβα τὴ ΘΟΉΨΙν 8 2, 2,2. 
Ρτοθαΐ ΟΥὐυὶ σοπβι] ατα ἀθ ῥγϑαᾶ 4, 
2, 26. ρῥτγϑδβδῦ ἀπ] ραγῦϊ δαὰ]- 
(τὴ ΡῬΕΓΒΙΘΟΓΠ ἢ, 1, 190. ΒὈΙρῚι 
ῬΏΓΥ ΙΔ ΠῚ ΤΪ ΠΟΥ ΠῚ 7, 4, 8. 4αοΙ- 
ἴα αιοὰ Οντιιβ ρῥγΐοσας ΟἾγυ- 
βδηΐδτῃ 8, 4, 9. ποῖ ἴῃ πηδίγϊπηο- 
ΠἰιΠῈ ἢ]Π1ὰ πὶ (ἀΟΌΤγδ8 25. 

ΠΙΥΤῚΙ 41115 σοπθιι8 ΠΟῚ ἹΠΊΡΘΙΆΠΕΙ, 
ΠΣ 

[η4] ραγθηΐ ΟὙΤΟ 1,1, 4. 50] ΠΟΙ απίαν 
ἃ ΑΒΒΥ}15 δάνουβαβ ΜΘ6081, 5,2. 
ΔΓ Δριιπαάδηΐ 3, 2, 25. ΘΟΙΙΠῚ 16- 
Βα δανθημιηΐ δα Οὐαχδγομ 2, 4, 7. 
Οὐγγιιβ δα 605 ταϊτῦ Ἰοραΐατμη 46 ρμε- 
ΟαΠΪᾶ 2,2, 25. ἰθραῖῦ! [πἀογιπ αο- 
Γαηΐ ΡΘΟηΪαβ ὥντο ὅ, 2, Ἅ. τηϊί- 
ταπύπιν ἃ Οὐτο δά ποβίθπη ΒΡΘΟ Πα ὶ 
Οατιβαὰ 2. Τραθιιηζ πη ΠΑΓΓΑΟ [6 Γ- 
τοῦ ΟΥὐυὶ δχϑγοϊϊαπῃ ύ, 2, 12. 

Ιοπῖὰ οὐ Πγαϊθο ϑαΐσαρα ἔς ΟΠ γυβαηΐαβ 
8,60,7. ΙοΠ68 βιιηῦ 5001} τοὶ 6,2,10. 

δυμσι, 4: τα τὸ 
ψυρΙΟΓ ρδίταΒ 1, ύ, 1. 8,7, 3. ΤῸΧ 2, 

4, 21. ἢ, εἰ 87: 2, Δ. τὸ. σου ππῦ- 
[αἴ Ογτγιιβ ὕαιιΓῸ8 8,2, 11, 24. 

Τιλοράςοποπα ταϊὖ τοῦβιιβ ἀθ θ6}}} 
βΒοοσιϑίαϊθ 6, 2, 11. 

[Υῖϑὰ 7,1, 45. 
ΓᾺΡ γοἱ οὐστιιβ 6, 2, ὃ. 



ΙΝΌῈΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Πγοδ 68 5 ηΐ (ἿΟ581 506]1} 6, 2, 10. 
Τγαϊα, θγαχ ν]η], ἤσουαμη, ο]οὶ 8]10- 

ΓᾺΤΊΠ] 16 ὈΟΠΟΥΙη 6,2,21. ᾿γἀουΙη 
ΤΩΒΡΏΔΙ) τη] 1{π|4] 6 ΠῚ βθοῦτῃ 8Ὁ- 
ἀυοι γτὰβ 7, 4, 14. 

Μαααίαβ, Ρευβα, ἀποῖῦ Ῥθυβαρατη θα π]- 

[68 5, 3,» 41. 
Μαρδα!αδθ 1,1, 4. 
Μαπάδηθ, Αβίγαρ!β Η]1α, τηδίον ΟΥὐτὶ 

1, 2.1. ΡΙΌΠοΙΒοΙσαῦ οἵ γτοὸ δ 
ΑΒΙΥΆΡΘΙΩ 1,2, 1. ἴη66 ΓΘΟΪΌΙ, 4,1. 

Μαγάραιιβ, ΑΒΒΥΓΙΟΥ ΠῚ ΒΟΟΙΤ5 2, 1, 5. 
ΟΟΟΙΟΙΓΌΓ 1ῃ Παρ 4, 2,21. 

Μεαάϊα, Πηϊτηα ΑΒΒΥΥΙΘ 1, 4, 17. Ῥοι- 
516 2,1,1. εὖ ΑΥΤΩΘΏΪΒ 2, 4; 20. 
Μεαὶ βοϊθηΐ οου]οβ Ρ᾽ΠρΡῸ 6, 68011}18 
8 ΒΟΙ10115 δ νϑϑύτα Θχααϊβιίο ἈΠ 1, 
4,2. 8018 οὖ 8]. θὶ Μβάογαμῃ ὃ, 1, 
40, 41; 3.1; 8,15. ΤΟρΡΈΌΠΓΟΙ 5010 
ΤΕΡῚΒ Παΐτ 18. ΠΙΙΠΊΘΓΙΒ ΘΟΡΙΔΓΊΙΠῚ 
γα, Ὁ. 

Μερδῦγζιβ, ΑΥ  Ις βαίγαρα 8, 6, 7. 
Μιΐῆγαβ, Ῥειβαυαπη ἤδιι8, Ρ6Ι Π16ΠῚ 

7αγα )αηΐ 7. 5. 52. 
Μινιἀαΐθβ, ρδίυ 8 ργοάϊίου 8, 8, 4. 

Ῥαοίοϊιιβ, εἰγοὰ 16 ΠῚ οορὶ᾽ ΘΟρἃ8 
Οτοωϑβαβ 6,2. 11. 

Ῥδηΐηθα, ἸΧΟΥ ΑὈτϑααΐθο, οαρία ἴῃ 
ΑΒΒΥΤΊΟΤΊΤΩ ΟαΒ.Υ18, ΤᾺ Ὁ]1ΘΙ ΟἸΠΉ ΠΠΠἢ 
Αϑιδισαγιιτη [ΟΥ̓ ΠΟβΙ ββισηδ, 56] 10 ]Ότιν 
Ογῖο 4,06, τ. ὑγδαϊδαγ οαδίοαι!οηα 
ΑΥ̓́ΔΒΡΘ 5.1.1. 8ἃ 400 ἰθηΐαΐξ Γ6ΠῚ 
ἀοίεν δα για 0, 1, 32. ΡὈΥΪΠΊ ΠῚ 
ΠΟΠΊΪΠΔὕΤΙΤ 41. ΔΙΟΘΒΒΙ ΠΠΔΥΙ ΓΙ 48. 
ΟΥ̓Πδΐ ΘΠῈ οὐ πουίαίαγ 6, 4, 2. ὁ601- 
Βα ἰεγύ δα Ῥδοίο]ιιπι ΔΙΠΠΘΠῚ 7, 
3, 4. Θὖ 101] Το 10 Τ]ΔΥ]ΓΟ ΤΟΥΤῚ ΓΙ 
1Ρ88 14. 6118 ΒΕρ]Ο γιτη 17. 

ῬΑρΠ]αρόηθβ, 840 Αββυγ} 8 50]]1οἰτα 
Δάνογβιιβ Μϑάοϑ, Ποὴ ρδυϑηΐ 1, 5, 2. 
2,1, 5. 866 ΟΥ0981 βοοὶι 6, 2. το. σΌΓΥ 
ΠΟ ΤΕΡΔΠΌΠΥ ἃ δαῖγαρα Ῥθύβιοο ὃ, 
6, 8. 

Ῥδυβὶβ Τϑρίο ἢηϊπηα Μεάϊδο 2, 1, 1. 
ΙπΠΟΠΐδη8 1, 3. 3. ΔΒΡΘΙΆ 7, 5» 67. 

Ῥογϑϑ νἱοία οὐ ΠαΌϊδι νἹ]ΠΟΥῚ ταῦ 
1,3,2. 7: 5» 67. Βο]οηΐ σορηαῖοβ 08- 
ΟΌΪΔΥΙ 1, 4. 27. 28. ΘΟΓΌΠῚ 16ρΈ68, 1Π- 
Βε1{πί8, ἀΥπια, Πρ] 1α5, [ΟΥ τη οἱ- 
να} δῦ τη] 1} ππ40 1,2. σοοπᾶ ρμϑῖοᾶ 
5. 2, τό. Ἰοσδη 61 ΘΓ] 5 τ8. βαπί 
ΟΟΓΙΟΒΙ οἱ ΤΘ]]ΡΊΟΒΙ [ἢ 8805 8,2, 11. 
{1 σορογπηΐ βίοϊα Μράϊοα 8, 5,1. 
ἃ ΟΥΤῚ ᾿ηϑ01{π|15 ἀο6ἤοϊπηῦ 8, 8. 51Π6 
Οὐ οΟΥ ΠῚ ΔῈ Χ]] 10 Πποπ αὐιάθηΐ θ6]- 
Ἰὰγη ΒΌΒΟΙΡΟΙ 8, 8, 26. 

Ῥρυβϑαβ οἱ Ῥϑυβιξο 1, 2.1. 
Ῥουβῖοα βα]ξδίϊο 8, 4, 12. 
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ῬΑ ΠΟ 8, ΟΠ ΛΟ ἢτι8. δα αῦιιβ 6, 
55... 741, 22. ϑαϊσαρα «ΡΗΣΥΡΊδΟ 
ΤηΪΠΟΥῚΒ οὐ 4 0]186 ὃ, 6, 7. 

ῬΠογδιαβ, Ροῦβᾶ Ρ]606}115, ΟΥὐσὶ ἴδπη!- 
ἸΙΔΓῚΒ,ἹΓ ἔτ 8, βαδαθῦ τὖ γτὰβ Παΐ 
ΡΥΘΟΙΔΙΟΥ ΤΩ [ΔῈ Χ 2, 3, 7. ΟὈΥΔίοΟΥ 
ΡῬΟΠΊΡδ 8, 3, 2,06. ἀομπαίαγ 6600 ἃ 
ϑδαρα αποᾶδπη 21. Θομοθαιϊς ϑ'δοθο 
Ὀοπᾶ 818 35. ἰδπάδίυ 409. 

ῬΠΟμΙοΘ5 βδαηΐ ΟΥ̓ΟΘΒῚ 5061} 6, 2, 1Ο. 
ΒΆΡΔΟΙ ἃ ΟΥΤΟῚ, 1, 4. 

ΡῬΠγυΥρα ΤΩΪΠΟΥ 2,1, 5. ῬΒγυρία δά 
Ἠ]]Θβροηίτπι : Βα Ιριταν Ὁ6110. 80 
Ηνβίαβρα 7. 4; 8. βαΐγαρα 6)1ι5 δϑὶ 
ῬΒΑΓΠΟ 8 δ, 6, 7. 

ῬὨγγυρία τηᾶρτᾶ ΒΕ ὈΙρΊΓ ἃ ΟΥγο 7, 4: 
τό. ε͵ι5 βαίγαρα ἢ Ατίδοδηηδβ 8, 
ΟΣ ἢ: 

ῬΏγυροβ αὐτί ϑβοοϊοίαίθπη Ἰπθαηΐ 
ΟΠ. ΑΒΒΥΤΟ δάνοιββ ΜρΩοΒ 1, 5, 
2. δαϊαναηύ Οτωβϑαμη 0, 2, το. 
7: ὃ» 14: 

ἈΠ αοαβ, Μοάϊιβ, ἀποῖῦ οαυϊζαίιιπν 
Μεάαογυτῃ 5, 3: 42. 
ἘΠ ΔΙΠΙη65, ὐδαά α511ι5, νἹοῖου 1 σογίδ- 

ΤΏ]η6 θα ΘΒ ΥἹ 8, 2, 22. 
ἘΠΘουὮγοβ, Ῥϑῦβα, ἤοῖηο ρογῆσπβ 

Θ:. Ὁ, ἡ: 
ἘΒᾺΡτάτη ΠηΔ16 [Θ ΤΏ] 118 ΠῚ ΡΘΓ11 ΡΟΓΒΙΟΣ 

ΟΥΙΘΏΐΘΙ νοῦβιι5 ὃ, 6, 20, 21; 8, 1. 

ΘΑ ΑΥΒ, ΑΥΠΊΘΏΙ8 ΓΕΡῚΒ ἢ] ἢδίιϊε 
ΤΩΙΠΟΓ 2. 1. 2. 

ϑδοδο, Ππιλτηὶ ΗἩ Υγοϑη}15 νοχϑηΐαγ αἷν 
ΑΒΒΥΓΙΒ 5, 2, 25- ἤπηΐ ΟΥΤῚ 500 ὶῖ 
5. 3.22. ΠΟΙΌΠ ροαϊΐοβ ἀποὶΐ )- 
ἰΔτη885 58. 

ϑδοδβ, Ροο]]αίου ΑϑίγαρῚΒ 1, 2, ὃ. 
σΟΠ ΘΙ ΓΤ ἃ ΟΥΥΟ ΡΈΘΙΟ 11. 

ϑασαβ, 4φυ]δπ) Ρ]6 06} 8, δα αππὶ μγ80- 
ΤΩΙ] 060 ΔΟΟΙΡρΙῦ ὃ, 2, 25. Π6η1 ἀοηδὺ 
ῬΠΘΥιδθ 31. ἃ 400 ἢϊ ραν ςαρ5 
ΟΥηϊτι τι ὈΟΠΟΥΠΙΏ 25. 

αι θδ.]α5, σθηΐαῦιο Ροῦθα, δ6ο]65- 
οδηΐθ ἀοἰουτηθιῃ ἃπηεΐ 2, 2, 28. 

ϑΆΓΘ5, ἈΡΌ5. ΟΡ ΘΠ ββίτηα Αβὶθθ 856- 
οὐ απαπὶ ΒαὈυ]ΟΠθιη ἢ. 2, 11. οἃ- 
ΡἰΓαγ ἃ ΟΥΤῸ 7, 2. 3. 101 ργϑϑβϑι απ 
ῬΘΡΒΙ συ ΠΏ ΚΘ] ΠΟΙ 7, 4:12. 

ΒοΙΡΙῦοΘ ΓΘ δου ΟὨΪΟΥ ΠῚ 4, 2,1. 
ϑογῦῃδθ, ΡΒ ΤΠΔΡῺΔ 1,1, 4. 
5011 Βαουιῆοαΐ Ογστιβ θα 108 ὃ, 2,12, 24. 

Οοπῖ, 8, 7, 2. 
ϑιι515 ἀορτῇ ΟΥτιιδ {Γ65 ΤΏΘ 565 ΨΘΓΠΟΒ 

8: Ὁ; 25. 
ΥΥ 8. (ΑΒΒΥΤΙΒ) 5. 4..81-- ὅ: 1. 27. 2, 

10. 8, 2. 32. 8. ὅ..26..ὄ ἔεγάχ {πὉ- 
τηθη{1, Οἱ, ῬἸτηαγιπ) {γαουἴ6- 
ΓΆΤΕΠῚ 6, 2, 22. ὈαΥθ αν] Ἰηἴτα ὅὃγ- 



4.48 ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

Υἴατη 6, 2, 11. ΟΟΥΓΙ 40 ΑΒΒΥΓΊ18, 
Ῥεσβῖθ, Δύαθιῦαβ, ΡΠΗΟ ποθ. οἱ 
ΒΑΡΎ ΟΠΙ5 ΟἸΙΒΌΠΡ ΠΣ 1, 1, 4: 
ἘΣ ΣΕΣΣ 

ἹῬΑΠΔΟΧΑΓΟΒ, ΟΥΤῚ Π]1158 παύια ΤΉΪΠΟΓ, 
Ἁβοογ τ" ἃ ΡῬαΐτα τηου]θηΐθ βαΐγαρα 
Μραογατμῃ, Αὐπθηὶ σα η οἱ (δαπ- 
Βιοτατα ὃ. τ π.. 

ὝεΥγα. οἱ βδουιῆοδί γυτιβ ὃ, 2, 24. 
ὙΠ τα δ. ργθθοδῦ ϑασαγατη Ρ6α 1 1- 

115. Ὁ;.2. 28, 
ΨΗΥΠΙΡΥΔΓΙΆ ύ, 2,11; 791, 45. 

ΤΊ ΥΔΠ68 ΑΥ̓ΠΩΘΏΙΟΥ ΠῚ ΓΒΡῚ5 ἢ]1π|5 ἢδίπι 
ΤΏΔ]ΟΥ 3.91, 7. Ῥδίγ]8 οδαβαιη ἀρὶς 
14. διηδύ ἸΧΟΥΘΙῚ 96. διηδίαν 80 
Θδάθιη 41. ὕὑχοόῦθ βϑθοῦμῃ ἀποία, 
ῬΓδοοδῦ ΑΥὙΤΉΘΏ1Β. ἴῃ Θχογοια ΟΥγὶ 
42; 5»3. 42. 86 ΟγτῸ δααϊείυχη [ὰ- 
[οί 5.1, 26. νἹ]ἱοϊοτίδη ἴῃ οεγίδ- 
ΤΏ]Π6 θα] 65.71 Γαροτίαϊ 8, 5, 25. νο- 
οαίτιΓ 8 σοηδη ἃ Οὐὑτὸ 8, 4,1. 
6)8 ὌΧΟΥ ἀοπαίαγ ἃ ΟΥΤΟ 24. 

'Γγο)απιβ ΟἸΥΤῸΒ 6,1, 27; 2; 8. 

νεβίῳτ, ὅ;» 1} 155 ἘΠ 
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᾿ΑΒΙΩΤΟΣ αἰὼν, νἱΐα ποη νἱϊ8}18 2, 

3» 02. 
ἀβλαβὴς. ἸΠΟΟΙ Π115 4. 1, 2. 
ἁβρότης, τηο ] 0165, 46 νοϑτα 8, 8,15. 
ἀγαθὸς, ιι11}15. 9,1, τό. ἀγαθὰ, οἰριι5 οἵ 

Ροΐι8, 4,1,0; 4.4: 8» 2,24. Ἐ{111ἃ 
δι Εἰς 25. ἀγαθὸν εἶναι, ῬΥγΟάΘΒ86. 2, 
ἘΣ. ,8» 3,23. Υ68 ΒΘΟΌΠας 2, 4, 
το. εἴ τι καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι 
5, 5.10. ὅ τι καλὸν κἀγαθόν ἐστιν 
ἐν Σάρδεσιν Ἴ, 2, 12. ΄. καλός. γῆ. 
δγ1115. 3, 2, 18. γεωργὸς Γ, 5.10; 
6, 22. συνεργὸς 2, 4. 1Ιο. τὰ πο- 
λόικὰ ἘΠΕ 6: τὰ πεζιίκὰ 1.2, ΤΡ. 
ΤΟΥΠΕ 2; 2, Ὁ. ἃ; τ. 6. 

ἀγάλλεσθαι, ἸοοΌΠἸὰτ 5] ρηἸ ἤσαγα σα]ύιι, 
Θαβία, νοοθ ὃ, 4» 12. 

ἄγαν, ̓ γα] 6, ΠΙΠη15. νέους 1, 6, 84: 
ἀγαπᾶν τι; σομπίθηζιπη 6556. 2, 3» 28. 

8864. εἶ 1,1, 4. ἤν 4,3, τό. ὃ, 2, δ. 
ἀγαπητὸς, ὉΠΙΘῸΒ 4. 6, 5. ἀγαπητὴ 9. 

ἀγαπητὸν εἰ, Ῥοπιπὶ 8ὶ Ὧν 8,.85.. 
ἄγασθαι, ΤΩΔΡΪ ΓΔΟΘΓΘ, ΔΟΙΏΙΓΔΥΊ, 6. 

56η. τινά τινος 2. 3. 21. τοῦ πατρός 
τρ 5 1:1. Ὁ. Πηϊ: 2. 4. Ὁ. πὸϊς λό- 
γοις 6, 4: 9. 6. Δ6608. 2, 3,10. 3,3. 6. 

ἀγγελία, ΠΌΠΟΙΠΒ 7; 2,14; 5» 52: 
ἀγγέλλειν, πυιποίαγθ. ὁ ᾿Ασσύριος ἐμ- 

βάλλειν ἀγγέλλεται 5, 3, 30. 
ἄγγελος, Ἰαραίι 2, 4, 31. 4» 2,1. 8, 

2: 125 ΥὙΠΠΠΟΙΕΒ 2, 4,1. 3, 5, 5. 
μεν: Ἐπδγοίξυμηι Δάνουβιιβ Πιοβίθϑ 58 1, 

Ὧν 2: 8) 46. στρατιὰν στενὰς ὁδοὺς, 
ΡΘΡ δηρτιδύαβ ν]Ὰ5 1,0, 42. ἄγεσθαι, 
ΒΘΟΙΙΠῚ ἀυοοῦθ 7. 2,20. συμμάχους 
αν ἘΠ ἄγειν τινὰ εἴς τι, ΘΧΟΙΔΓΘ 
ΝΜ 2. 1,12. ἄγειν τὴν λείαν, Ρτϑ- 
6613. 1. ἃ. 26: “ἢ 4, τό. ἄγειν καὶ 
φέρειν, ῬυϑθΔ8 ἈΡΌΓΘ 3, 2, 12. ἄγειν 
χρήματα, Ἀἤδυτο ό, 2, 1. οατῃ ααΐ. 
ἃ ἔλαβες ἃ ἄγεις δή μοι 5, 5.32. ἀγα- 
γεῖν αὑτῷ τὸν Κροῖσον η3 2, ὃ. 2 1. 

4. κλίμακας Β5 Ὡ, 15 εἰς δάκρυα, 
ἸΔΟΥΤΠδ5 ΟἸΘΓΘ 2,2, 12. ἐπὶ σῖτον 6, 
2. 91- ἑορτὴν ὦ, 5: Ὁ. ἡσυχίαν Ι, 4: 

18. ἡμέραν, ἐδ Πδίροτο ΠΊΣ ΤΑ. 

ἄγε δὴ, Δρ6 γΘ͵Ὸ, 6. Ρ]ΌΓΆ]1 5. 3, 4. 
ἄγετε, ς. ῬΙΠῚ: 4.5, 47. 

ἀγεννὴς τὴν Ψυχὴν, ΔΏΙΤΩΟ Ἀ11Π1}}185. 2, 

9» 1: ; ᾿ 
ἀγήρατος, ΒΟ ΠΟῚ ΟΌΠΟΧΙᾺΒ ὃ, 7. 22. 
ἀγκάλη. ἐν ταῖς ἀγκάλαις περιφέρειν 

τινὰ, ἴῃ 11Π18 ραβίασθ, ἢ. 6. νϑῇβ- 
ΤΠΘΏΓΟΥ ΔΙΏΘΥΘ οὐ ΡθυΘηΙρ 6 {{86- 
ἴδ γ6 7» 5» 80. 

ἀγκὼν, οσαὐιΐαϑ 6,1, 20. 
ἀγνοεῖν, ἸΘΏΟΤΔΙΘ 2, 4. 4. ἀγνοῶν ἐμαυ- 

τὸν 7 2, 24. 

ἄγνοια, Ἰρῃονδηϊδ 3,1, 38. 
ἀγνώμων, ἸῃΙΠ]ττ5 45 5» 9. ἱΠπργδί8 

8, 2. 40ς. ἀγνωμόνως, ἰθΠΊ6 16 Ρ,, 
5.» 28: 

ἀγορὰ, τηρΓο68 δα ν]οῦπηη ὩΘΟΘΒΒΔΥ8 
4, 5.42. 6, 2,1τ1. ἀγορὰν ἄγειν ἃΡ- 
ΡῬΟΙΐΑΓΘ 2, 4, 22. παρέχειν ύ, 2, 38. 
ἐλευθέρα τ, 2, 2. 

ἀγοραῖοι, ΠῸΠαΙΠπδίοσοβ 1, 2, 2. 48] 
ἀγοραῖος ὄχλος, ἴπτῦα ἰ[ὈΥΘΗΒ18, 
Η δι. αν. 6, δυραΣς 

ἄγριοι, οἷες, ὄνοι, ἴ6Υ], 1, 4. 7. πολῖται, 
ἴδΥῚ οἵ ἸΠΏΠΠΔΠ6Β 1, ύ, 24. 

ἀγριοῦσθαι, ΘΗδγανὶ 1, 4. 24. 
ἀγρός. εἰς ἀγρὸν ἀπάγειν, Υὰ8 Δ ιΟΟΓ6 

8, 3, 37: 
ἀγυιὰ, γιὰ 2: 4 3. 

ἀγύμναστος, ΘΧΘΤΟἸ Δἴι8 8,1, 38. τινὸς, 
Γοὶ στ] τ, ύ, 20. 

ἀγχέμαχα ΓΝ ΔΥΤηἃ 84 σοΟΙΉΪ 118 Ραρ- 

ὨΔΠ Δα Τη το δον ΠΡΌ Η. 
ἀγχίνους, ΒΟΙΠΟΓΒ Ἰν 49. 
ἀγωγὴ, γϑοίανα ύ, 1, 55. ἐν ταῖς ἀγω- 

γαῖς, ἴπ το θ15 νΘΠΟΠΕῚΒ 24. 
ἀγώγιον, Δα 6,1, 54. 
ἀγωνία, ΟΟΥΓΔΙΠΊΘΗ 2, 23. 15. 
ἀγωνίζεσθαί τι ἜΝ: τινα, 1Π 8]1ττἃ 16 

ΘΟΥΔΥΘ Οὐπὶ Γ,0, 9. 2, 2.1. 
ἀγώνισμα, αἰβοδρίαίϊο ρα Ἰααῖςοοβ ὧθ 

νἹοΐουϊα 8, 2, 27. 
ἀδαὴς, τι α]5 οἱ ἸΤΩΡΟΙ ΓΒ 1, 6, 42. 
ἄδειν, σαντα] 15 ΘΟΙΘΌΥΑΤΘ 1, 2. 1. 

ἄσμα ἀσθὲν 3. 3:58. 

ἀδελφοὶ, ἔγαῦου οἵ ΒΟΥΌΥΘΒ 2,1, 7. 
Ὁ ΟΣ" 

ε Ὁ 
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ἄδηλα, Υ65 Ἰρποίξθ οὔ ᾿Ἰποογίϑ 1, ύ, 9. 
ἄδηλος, ΠΟῚ ΘΟΠΒΡΙΟΙμΙΒ ύ, 3, 12. 

ἀδιήγητος, ἸΠΘΠΔΥΓΔΌΙ8 7, 1, 42. 8, 
2: 

ἀδικεῖν, ἸξΘ 66 5, 4. 24. χρημάτων ὁ ἕνε- 
κα, Ἰεραβ ν]Ο δ 8 5, 2, 10. τὴν ἀγο- 
ρὰν, ΝΊ ΘΟΥΙΡΕΙΘ ΠΠΘΙΌΘΒ νοΠἀθ θτι8 
4. 5» 42. ῬΓΕΘΒΘΠΒ 2, 4, 8. 5, 5. 13. 

ἀδίκημα, Ἰ ἸΠ] τα 5» 5» 12. 

ἀδικία, ἸΠ] 5011 8, 1, τό; 8, 18. 
ἄδικος σοφιστὴς, Ἰπιρτοῦαϑ ὅτ ἦἄϊ: 

οἰκέται, ΒΕΥΝῚ ᾿ΠΊΡΡΟΌ], (αἱ 5110 ΠΟῚ 
ΓΑΠρΡΊΙΠΓΕΙ ΠΊΠΘΓΘ 2, 2, 26. ἵπποι, 
ΘΑ] 511] ΠΏ] Π115 ΡΟ] 2, 2, 26. 

ἀδόλως, 51η6 640]0 4, 4,11. 7. 4, 5. 
ἄδοξος, ἸΏΡΊΟΤΙΙΒ, σοΟΠίοθΙηζι8 7, δ» 6 Φ 
ἀεὶ ὄντες, ΒΘΙΠΡΙΓΘΙΗΪ 1, 6, 46. ὁ ἀεὶ 

μάλιστα δεόμενος π., 1, 1. 8,.1,.80. 
ὁ ἀεὶ βασιλεύων, αὶ ααοηιιθ ἴθπη- 
ΡΟΥΘ τορηδΐ 79: 9 4}. ἀεὶ τῷ κατ᾽ 

οὐρὰν, ΡΙΟΧΊΠΩΘ Δ ΘΟΘ ΘΠ] μον χῶ 
8» 3» 45: ὅ τι ἂν ἀεὶ ὁρῶσιν 6, 5,0 

ἀέναος, ῬΘΓΘΠΏΪ8, ̓ Ῥεγρεῦατιβ 4: 29 "Ῥῇ 

ἀηδῶς ἐσθίειν καὶ πίνειν, υἱὶϊ οἶθο Ρο- 
πα πα ππβιβυν ἀοϑὲ χας ἀν.5: Ἐν 
χρῆσθαι, ἸηνὶζιιΠ {1 5,1. 28. 

ἀθάνατος ἔδρα, Ἰοοι18 ΘΟΥΕι18, 4 16ΠῈ (118 
ἴη ΘοΟηΒθ88ῖι: [θηθί ροϑγρϑῖμο 8, 4, 5. 

ἀθέμιτον, ποίαβ 1, 6, 6. ἀβόμετρς, 41 
Ἰθρ68 αἰν]Πᾶ8, ἤάθπι, οἵ 7115] ΓΔ ἢ 1 ΠῚ 
νἹο]αΐ, ΒΘ δδίτιϑ 958, (δὲ 

ἀδέρευτε θηρία, αιιὰ8 ΠΘΠῚΟ νΘηΔΕιΙΣ 
τ ν. 16. 

ἄθλον, σΟΥ ΤΩ Π18. ῬΓΦΘΙΠΪ ΤΠ 1, 2, 12. 
ἀθροίζειν νο] ἁθροίζειν, οοροτο, οοη- 

νΘηΙΓΘ 66 2, 4, 18. ἀθροίζεσθαι 
δύναμιν, Δ 86 σΟρία8. ΘΟρΡΘΓΘ 3, 
10. εἰς βασιλικὴν στρατιὰν ὃ, 8, 6. 

ἀθρόος να] ἁθρόος ἶν. δ( 5, 3, 36] ἴῃ 
ἘΠῚ Ἰοοῦτη οοδοῦιι5 ,τἄν ὥδυν ἀξ 
θρόον ἢν αὐτῷ τὸ στράτευμα, σοη- 
νϑηογδί 2, 3, 22. ἀθρόοι, σοηΐεγίο 
ΔΡΊΎΩΪΩΘ 8, 1, 3. ΘΟΠ] ΠΟΙ 8,1, 46. 
ἀθηβιι5, οἷ αἰδἐἑιοϊηθ αρηλῖηῖδ Ὁ, 2, 
46. ἀθρόαι κῶμαι, ΨΊΟΙ [γϑρητιθηΐθϑ, 

ΤΩ] 5. 4, 3. τὸ ἀθρόον, τιηϊνο 8: 
σορῖεθ, σοηΐοσία λυ] ]{π|40 4, 2, 20. 

ἀθυμεῖν, ἴῃ πηρίτι 6586 4,1, 8. ὁ}. 
προθυμεῖσθαι 0, 2, 12. 

ἀθυμία, απὶτηὶ Δ] Θοίϊο, ορΡ. προθυμία 
1,0, 13. παρέχειν τινὶ, τηθίτιπ| 1Π- 
ἼἸΘΟΙΘ 4. 1.8. 

ἄθυμος, Ἰρτιᾶντιβ 5» 5. 41. 
ἀθύμως ἔχειν, Δηχὶιπὶ οἵ ΒΟ] οἰ τὴ 

6588 4, 2, 8. διάγειν, ἴῃ πηᾶρηδ ΨΕΓ- 
ΒΑΥῚ ὑΥΙΒ.101ἃ 3,1, 24. 

ἀθωράκιστος, ΠΟΠ Ἰοτιοαΐτιβ 4.2,31. 
αἰδεῖσθαί τινα, ΓΘΥΘΓΕΓΊ, ΥΘΙΓΘΙῚ 8]}- 
αι 8, 1,31. τὰ ἐν τῷ φανερῷ 
αἰσχρὰ φεύγειν. ΟὈΉ 7.1, 5.1. 8,7,28. 

ἸΝΌΤΧ ΙΕ. 

ἀίδιος νόμος, Ἰδαχ ϑοίθνηδ, οοηϑιθίπαο 
ΒΘΙΏΡΘΙ δ ἉὈΙατιθ ΡΓΟθαΐα 7: 8» 73: 

αἰδὼς, ΡυἋοῦ νογθοιηϊα, π6 4] 
ὕΥΡ6 ῥα οοΙηη)δ8 1, 4. 4. 3; 
8, Εν 8.10 1. αἰδοῦς ἼΜΕ ΤΕ οἴτι παρά 
τινος, (0]1, ΠΠΔΡῚῺΪ ξοΒ[ πη] ἃ 8}1- 
αὰο 1τ,ύ, 1ο. 

ἘΣ Στ τῷ ἔρωτι, ΠαρΡΎΔΥΘ ΔΙΏΟΥΘ 5; 

ἘΤΕῚ ἃ ἡματωμένα ἀκόντια, Ἰαου]α 
ΟΥ̓ΆΟΓΘ ᾿ηΐοοία 1, 4; 1Ο. - 

αἴρειν σημεῖον, 5'ρηθπμη ἀδγ6 5. [Ο]]6 76 
7:1, 22. αἴρεσθαι πόλεμον, ὈΘΙ] πὶ 
ΒΌΒΟΙΡΟΓΘ 1, 6, 45. ὅπλα, ΔΥΙηἃ 6Χ- 
ΡΘαΪΓα 4, 2; 18. 

αἱρεῖν, σΆΡΕΟΥΘ ἔιρθηΐθμῃῃ οὖ ἈΒΒΘΟᾺΪ 1, 
4:21. 1, 6, 4ο. [0]16γ6 6 ΙηΘ60 ἢ. 
4,36. αἱρεῖσθαι μᾶλλον, τη8]}16 4, 4: 
8. 81π6 μᾶλλον 3,2: ἘΞ ἢ πτἰν 
7» 8» 46. αἱρεῖσθαι δικαστὴν, Διο ι- 
}88 ΑΥΡΙΌΓΙΟ ΓΘΠῚ ΡΘΙΙΩΙ ΘΓ 2, 4: 8. 
τά τινος, ΔΙϊΟῸ} 8 ΡΑΤίοΒ ΒΘ] ΘΠ (8 
βίαϊ πο 8 7, 4. 11. ἀντὶ πατέρων, Ἰρ- 
818 ῬΑΓΘΉΓ τι5 ΡΥΘΘίοσσο ὃ, 2,0. 

αἱρέσιμος, 4] ΠΔΡΙ ροΐίεϑί 5, 2, 4- 
αἵρεσιν διδόναι, ΟΡΈΠΟΠοΙη ἄδγδ 8, 2, 8. 
αἱρετὸς, οἸεοἴτιΒ 8, 2, 11. αἱρετὸν, ΟΡ- 

[4 0116 2,1,9. αἱρετώτερόν ἐστι μα- 
χόμενον ἀποθνήσκειν ἢ φεύγοντα 
σωθῆναι 3, 3, 51. 

αἰσθάνεσθαι, ΔΕϊΓγ Δαν ΟΥΐΘΓΘ. 4. 3» 21. 
8, 4, 5. ἢσθῆσθαι, ἀρϊτη ἀν ΘΟ [1586 
Ι,1,2, 6. ἠσθημένος 3, 1. 14. 

αἴσιον, [ατιβίι μη, ὈΟΠῚ ΟΠ ΠΒ 1, ύ,1. 
2. ἀνα, 

αἰσχρὸς, (ἀΘἰΟΥΙΏΪΒ 2, 2, 31. 
2. 0, 

αἰσχροκέρδεια, ἸΟΥῚ ΓΡῚ8 5. ΠῚ 
8, 8,.18. 

αἰσχύνεσθαι τινα, ΥΕΥΘΥΘΙ, ΟΑΥΘΙΕ ἨΘ 
ααϊὰ ἴγΡ6 σομητηἸ [8 ΘΟΥΔΠῚ Δ]ΊΩ] 0 
49 2..40...1»4, 32.  πἔΠέ πο τὺ» 
νόμενος, ἸηΐαΙη18. 6, 4, 6. οὐχ 1η- 
βηϊῆνο αἰσχυνοίμην ἂν εἰπεῖν, Ρῃ- 
ἀογοῦ τὴ (ἴθοτθ 5, 1, το. ἠσχύνετο 
μὴ οὐ φαίνεσθαι 8, 4, 5. αἰσχυνοί- 
μεθ᾽ ἄν σοι μὴ ἀποδμδόσε Ραάογοί 
ὯΟΒ8. ΠΟῊ 3, 2, 16. οτιΠΊ ΡΑΥΟΙΡΙΟ, 
αἰσχύνομαι λέγων 5» 1» 20, 23. οὔτε 
ζῶν ἂν ἔ ἔτι αἰσχυνοίμην 4,0, ἢ. ἤσχυ- 
νόμην ἂν ἐνθάδε ὧν 7.1, τό. αἰσχυ- 
νοίμην ἂν παραινῶν ὑμῖν 38. 3.835. μὴ 

αἰσχυνόμενος, 81η6 ΡΆΘΟΙΘ 1, 4» 26. 
αἰσχυντέον 4: 29 20. 

αἰτεῖν τινα σῖτον, Ρεΐο᾽ 6. ἢ Δ]14 0 οἷ- 
θὰπῃ 8,.3,41. αἰτεῖσθαι, 5101 ροίθογθ 
ι, ὅ, πὲκῈ. ἃ, ΤΆ. 2. τῆ τυ χεύσαι, 
ῬΓΘΟΔΙῚ ὅ608.23..3. ιν τ. 

αἰτίας ἄξιον, ΓΘΡΥΘΠΘΠΒΙΟΠΟ αἰ ρπαιμῃ, - 
5» 22. ἐν αἰτίᾳ εἶναι, ΩΣ αἰτίαν 

αἶσχος 2, 



ΙΝΌΕΧ απ ασῦϑ. 

ἔχειν, 1η ΘΌ]ρα 6886 5» 3» 50. αἰτίαν 
ὑπέσχεν, ἡ ἐβαρύνετο, ΟΥἸΠΊΘη ργᾶνθ 
ποη (Π]υἱ} 6, 5, τ6. 

αἰτιᾶσθαι τὸν ᾿ ἀγουτα: ΔΟσΊΒΑΓΘ 8}1- 
46 ἔαγ Ρ, 1, 12. τὶ, ἴῃ ν]]0 ρο- 
ΠΘΥΘ, ΓΟΡΙΘ ΘΠ 6Γ6 3,1, 59. τινά τι 
ἡ. 2. 22, οἷ τινός τι, Ο]ΡΑΓΙΕ 8, 2, 12. 
αἰτιατέον θεοὺς 7.1. 11. 

αἰχμαὶ, Παβίεδο 8,1, 8. 
αἰχμάλωτος, ὃ, ἡ, σαρίτι5 6110 6,1, 20. 
αἰὼν, ἔὐντπο. 2. 1, 10. 2. 3» 52. τὸν 

αἰῶνα διάγειν, νἱζδτη ὑγδατιοογθ 2, 

3 8: 
ἄκαιρον κέρδος, ᾿ππογτιπὰ ζθτη ΡΟΥΘ 8]16Π0 

αυΘΒΙ ΠῚ ἤν 48. 

ἀκέραιος, ἸΏ ΘΡΈΙ,, ΠΟΙ ΘΟΙΤᾺΡίΙΒ 4; 5» 
2. ἀκέραια, Ἰοσαι ποη ἡοναϑίαϊα, τὸ- 
ογία τϑῦιιβ δα νἹούπτηῃ 6, 2, 21. 

ἀκινάκης, ῬαρΊΟ, νογῶνην ᾿ογϑισιμη, ἢ. 

μάν τώ ὦ ἀκίνδυνος πόνος, ὕυϊιι5 ἸΔΌΟΥ ΘΧΡΘΙΒ 
ΡΘΤΊΟΟ]Ι 3» 2» 5: 

ἀκίνητον χωρίον, Ἰοσ8 ΠΟΠ Ἰτηπγαζαίτι8 

1,6, 30. 
ΓΌΝΑΣ ΠΟΙ ΟἸδιιβιι8 7. 5» 25. 

ἀκμάζειν μᾶλλον ἑαυτῶν ἐδόκουν, 56 
1081 ΒΌΡΘΥΑΤΘ ἸΔ ΟΣ τ15. οὐ ΒίγθΠ111- 
ἰαΐθ 4, 3, 3. ἀκμάζει νῦν τὰ πάντα 
ἐπιμελείας δεόμενα, ΟἸΉ ἃ ΠΊΙΏΟ 511Π1- 
ΤΉ 1 γΘααϊπηὺ αΠ]Π]ρΘηςἼδπ οὐ οαιι- 
[ἸΟΠΘΙ 4: 2, 40. 

ἀκμὴ τοῦ βίου, ἢΠ!ο5 εοἰαι15, ΔαΟ] ΒΟ [18 
ΘΟ ΡΟ. 

ἀκοντίζειν, Ἰδου]ππη ὙἹΌΡΆΓΘ 1, 4, 8. 
ἄνθρωπον, Ἰδοιιΐο να] ημογᾶσο ΠΟΙη]- 
πδζαν 1. ὅ..20ς 

ἀκοντιστὴς, ἸΔΟΙ]αΙΟΥ 4. 3, 5. ἀκοντισ- 
τικὸς, ἸΔσ] Δ 6] ροτγιίτιβ 0, 2, 4. 

ἀκούειν τινὸς, ῬΑΓΘΓΘ 8]10] 8, 6, 
καλὰ, ἢ. 6, εὖ ἀκούειν, θδ66 Δι 6116, 
Θ]ουῖα ἤΠοτοῖα 7, 1, 123. ἀκούσαντες, 
οαιϑα σΟρηϊΐα 1, 2, 14. ἀκουσόμενος 
τῶν λόγων 0, 2, 12. 

ἀκούσια, Ἰῃντζα ατιδ5 ῬΥΘΟΙΘΓ ἃΠΪΤΩΪ 56η- 
[θη τὴ ΘΟΤΏΓΗ ΕΠ [ΠῚ 3,1, 38. 

ἀκουστὰ, ατι86 δ} 115 ῬΟΙΟΙΡῚ ροββαηΐ 
1; ὅ.»2: 

ἀκράτεια, ἱποοὨ ]ΠΘη118 (, 1,35: Θ... τῦ- 
ἀκρατῆ εἶναι ἐπιθυμιῶν πασῶν οὐρα Ι- 
᾿ τ ἸΌτι8 ἱπάπ]ρογο 5,1, 13. 
ἄκρατος νοῦς, ἸΩ6 8 ΟΠΊΠΪ 

σοΠΐδρΊΟΠΟ ΠΠ 6. 8, 7, 20. 
ἀκριβοῦν τι, δοουγαῖθ ἴθΉΘΓΘ, 1, 2, τύ, 
17. 2, 2,0. 2;, 3, 18. 
ἀκριβῶς, ΑἸ] ηΐΟΥ, βυτήσηδ οἰ 8, 

“ρα ι. 
ἀκροᾶσθαί τινος, Διο] [Αγ 8 1,2, ΤΌ. 
ἀκροβολίζεσθαι, Θταϊητι5. ΡῈ ρΡΉ ΔΙ 6. τη]5- 

Β1ΠΌ15.1, 4, 22. 2,1, ἢ. ἀκροβόλι- 
σις 6, 2,15. ἀκροβολιστὴς 6,1, 28. 

ΘΟΥ̓ΡΟΥῚΒ 
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ἀκροθίνια, ῬΥΙΓΉ 186. ργϑοδθ, ααφ 60 
ΘΟΠΒΘΟΙΓΔΉΓΕΙ 7, 5, 35. 

ἄκρος, ΘΧΤΥΘΙΠΙΙΒ : ἄκραι χεῖρες, ΤΩΔ 115 
ΘΧύγθιηϑο 7. 1, 34. ἄκρον, ΤΩ ΟΠ Ἐ15 18- 
αῖν.4.,,2,1. τὸς 8123.2.:. ὈΝΕΙΡΤΩΒ, 
ΡΔΓΒ ΡΒΑΙΔΠρῚΒ ἢ: 5. 3. κατ᾽ ἄκρον ἢ, 
Ι,.21. ἡ ἄκρα, ΔΥΧ 7. 2, 53 45 ἢ- 

ἄκων, ἸΗνΊῦ5 6,1, 32. 
ἀλαζονεύεσθαι, 56 ΟΒθηΐαγα 2, 2. 11. 
ἀλαζὼν, δοίδῖο. 1, Ὁ. 22. 2, 2, 12. 
ἀλαλάζειν, ΟἸΔΙΠΟΥΘΙῚ. (Ο]]Θγο, αἱ πιἴ1- 

ἐλδιι5 ργαίζαηι ἐπθιηἐδιιδ, 3, 2, 0. 
ἀλγεῖν, ΠΟ]ΘΓΘ ΔΠΊΠΊΟ 7,1, 306. 7, 3.»9 
ἀλγεινὸς, ΒΥΑΝΊ8, τη ]δδίτιϑ ὌΣΣΕ: 
ἀλεεινὴ χώρα, (θρ᾽ δ 8, 6, 22. 
ἀλέξειν τινὶ, νΊτη ΤΘΡΘΙ]οτΘ. 80 8] 0 

4» 3, 2. ἀλέξασθαι, ῬΥΟΡΌΪΒΑΓΘ ν]ΠῈ 
οὗ ἸΠ} 118Π| Ι, 5:18. 

ἄλευρα, τὰ, ΓΕ Ὶ {π|10 θεῖ τιν, ΖΕ Ως 
ἀληθεύειν, γοτα ΘΙΘΒΙ͂Β ἡ. 2) 7 2, 

17. ἴῃ αἸ6(15 οὖ [αοῦ!8 βύιι θυ νουὶ- 
ταὶ, 0ρ). ἐξαπατᾶν, κλέπτειν. πλεο- 
νεκτεῖν 1,0, 33. ἐπὶ τούτοις ἀληθευ- 
ομένοις, Ἰδθ 6 81 νϑυὰ (1618 4, 6, το. 

ἅλις τούτων, 58018 ΠογμΙη 6, 3, 17. 8, 
π ϑ 8. 

ἁλίσκεσθαι, σΟΥΥΊΡΙ, 7,1, 28. ἑάλωσαν, 
ΘΟΔΡΏ δηΐῦ 80 Ποβίθιιβ 3, 2, 1ο. 
ἥλω 4, 5, 7. ἥλωκε 5, 5, 22. ἁλί- 
σκονται ἀδικοῦντες, ἴῃ ΙΡ80 Ἃ6]1οἴο 
ἀορυθμοπ ἀπ ηζιν 5,1, 16. ψευδόμενος 
ἑάλωκα. τηΘη 801] ΘΟηΙΟἴτ8 Β.ΠῚ 2, 
2, 22. οὔποτε τούτους προδιδοὺς 
ἁλώσομαι, ΠᾺΠΑΙΙΆΤΩ ΘΟΙΤ] [ἀΤη τιΐ 
ΒΟΡΠῚ ΓΟΡΘΙΙΑΓ ῬΤΟΟΊΟΥ 5, 1, 21. 

ἀλκὴ, ΘΟΥ̓ΡΟΓῚΒ ΤΟΌῸΥ 7. 5. 75- 
ἄλκιμος. ἄλκιμον θηρίον, θ61Ππια ἔοτῸχ 

οὐ ΤΟΡαβία 1,2, το. ἔθνος, σοῃ8 Ὀ6]- 
᾿Ιοοϑᾶ οὐ [ον 5, 2, 25. ἄλκιμοι πρὸς 
τοὺς ἐναντίους, ἼΝ ΟΥΒ5. Ποβίθϑβ 8}1- 

ΤΏΟ81 οὗ δι ἀθηΐθβ 1, 4, 22. 
ἀλλὰ, 5684, αὖ, ἸΠ1Π10 ΟΥΑΙΙΟΠΪΒ. 2,1, 12. 

οὐ 2. 358. οΥί. μὲν, 7.1, τὸς. ἴα], 
ΤΕΣ Τα ΤῊ ΣΤ ἄν το. ἅν (ΣΤ. 
45 5. τι ἀλλα πο βεύα ΠΣ 15: 
ἀρΘάθΠη, ἸρΊ ΠΥ, 1, 5913. 2, 2,4. 17. 
ἀλλ᾽ οὖν, αἴ ΘὨΪΙΏνΕΓΙΟΙ, 4.19. ἀλλὰ, 
αὐἃ ΓΉ1}]015 " 8, 7, 26. ἀλλὰ---ἀλλὰ 
καὶ, ῬΡΟΘῺ] αθεδί τυιὖ---αὖϑ,2,45. ἀλλὰ 
γὰρ, ΨΘΙΠΠῚ ΘΠὨΪΤΗΨΘΙῸ 5» 5» 13. 7» 
Ι, 409. ἀλλά γε, ργώο. εἰ, ὁογίρ, ἴδ- 
ΤΩ6Ώ.1..32, ὅ, 8. 6, 18, ἀλλ᾽ ἡ πυτα 
2. 2.2 “8. ἀλλὰ καὶ, ἴτῆ0, πη ρούμι 
6..5; τὸ; ἀλλὰ μέντοι, αὖ νΟΓΟῚ, ύ, 

18, 24. ἀλλ᾽ ἴσως μέντοι 5, 5, 6. 
ἀλλὰ μὴν, αυΐῃ Τ: ὃ; ότι θ᾽ τὸ. 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μὴν, 4..3.12,12. ἀλλ᾽ ὌΝ Ὲ 
ἃ ΠΟῚ ΡΟΪΙΠΒ 2, 2, 10. 

ἀλλαχόσε, 8110, δ(] τιδῖι8 8]105 7, 4. 7. 
Δ ΠηΟΐ. 
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ἄλλοτε ἀλλαχῇ πὰπο πὰς, παπςο 1πῸ 5, 
3» 89. 

ἄλλῃ πῃ γιγνώσκειν, 8110 {πὸ τηο6ο ὅ, 
ΠΕ ΤΟ; 

ἀλλοδαποὶ, ΘΧίΘΥΙ, ΟΡ. πολῖται, 8, ἢ, 

14. 
ἄλλοθέν ποθεν, αἸϊπθ, οχ 811ἃ (8 

Ρᾶγίθ ᾿, 6, 48: 2. 8. οὕ. ἀλλοῦι, 
ἈΠῸ 7:1. 30. 

ἀλλοῖος, 5. ὄψα ἄλλοτε ἀλλοῖα 8, 
2; Ὁ. 

ἀλλοιοῦσθαι, ἱτηπηαΐαγι! οἱ ἰδ ΗΘ] 2, 

3» 9: 
ἄλλοι, 4]16Π], ΟΡ}. πιοβτηθί ᾿ρ8ὶ, 7, 5. 84. 

ἄλλοι τοσοῦτοι, ἰοὐΠἀοπη 32, 2, 2. 
ἄλλα ἢ τὰ γενόμενα λέγειν, τη Π{1], 
ἃ ΨΕΙῸ ἈΡΠΟΙΓΘΗ ἃ Ἰδοίαγα 3,11,0. 
ἄλλα νέα, ΠΟΥ͂ ΟΔΠΠΟΠΘΒΊῚ, ύ, 58. 
ἄλλαι χάριτες, ὨρΟν δ σ,Αίῖδο 3, 2, τό. 
ἡ ἄλλη ̓ Ασσυρία, το]αθα ΑΒδΥΥ]ᾶ 2, 
1,5. οἱ ἄλλοι πάντες, σΟἴΘΥ] ΟΥ̓ ΒΒ 2, 
5, 4- δ, 8» 3). Ὁ ἄλλος στρατὸς, 
ΟἸΊΏΪΒ ΘΧΘΙΟΙΓ8, 0}. ἱπιρογαίογῖ, 6, 
4.1. ἄλλα πρόβατα πολλὰ, ἀδ οοἴο- 
Τί ῬΘΟΟΥΙΡῈΒ ὄνϑθβ ΤῸ ]1856 7, 2: 7. 
ἐν μὲν, ἕν δὲ, ἄλλο, ἄλλο 1, 2, 4: 
ἄλλῳ, ἄλλῳ, ἄλλῳ 8, 2, 6. ἄλλος καὶ 
ἄλλος 4,1, ΤῈ, ἄλλος ἄλλον τρόπον 
5. 1: ἄλλον ἡ ἢ 7.5.41. ἄλλῃ, 411 
νία 1,2,16. 4118 Γα[]ΟΠ6, 8]106} 8,23,2. 
τῇ ἄλλῃ (ἡμέρᾳ), 1. 6. τῇ τρίτῃ, 2, 3. 
24. τἄλλα, 4110 τη060, 8]1}15 πλοτρη 
7» 3.»12. μηδὲν ἄλλο, ποῃ Δ]16} 8, 
8, 46. ἄλλο μὲν μηδὲν .---δὲ 8, 6, 2. 
καὶ τἄλλα----καὶ, ἢ, 4.1. ἄλλο τι ἢ 23, 
2, 1. οὐδὲν ἄλλο ἢ ἐθεᾶτοτ, 4, 24. 

ἄλλοσε, 81101, 4, 17. 
ἄλλοτε ἀλλαχῇ περιελαύνειν, 81188 4110] 

ΟἸΓΟΌΙΩΥΘὮΙ 5, 3, 50. ἄλλοτε ἀλλοῖος, 
5. Ὁ, Ὁ 

ἐλλύτριις ἄνδρες, Δ]1ΘΩΙ ΥἹΙῚ 3,1, 20. 
ἀλλότρια εἶναι, ἴῃ Δ]]Θ ΠΤ τροίάδτο Ρο- 

ἰοδίδίθιη 4, 5, 15 . γίγνεσθαι 5, 2, 23. 
ἀλλοτριοῦν τὴν χώραν τοῖς πολεμίοις, 

ΔαΙΤΊΘΓΘ ὅ,1, τό. 
ἀλλόφυλος, ἈΠΙΘΗΙρθ μα ἢ Το. 
ἄλλως. 416 70. ἄλλως πως 1, 1, Ι. 

ΔΙΙΔΤῚ ΟὟ Οδύβδιῃ 1, 2, 11. ἄλλως 
τε----καὶ, ΟὈΤη 4116 ὅ6 σαιι84--- [ΠῚ 1, 
ὁ, 11. 81145, 8110 [6 ΠΊΡΟΥΘ 7, 1: 17. 
ἄλλως τε καὶ, ὈΥΘΟΒΟΓΓΙΩ 2, 2, 24. 

2: 4,11. ἄλλως, ῥγδρίεγθα ., ὅ, 42. 
ἁλμυρὸς, ΒΑΪΒῈΒ 6, 2, 21. 
ἁλτικὸς, ΔΡίτ8 Δα βαϊζπτη 8, 4, 20. 
ἀλυπότατα, Εἴ 6 ΤΠΟ]ΘΒ[18 1. 4, 12. 

δαιμονία ἀλυποτέρα 8, ἢ. 11. 
ἀλφιτοσιτεῖν, Ποτ6Ὶ ἔατπα τι, 6, 2, 

28. 
ἁλώσιμος, 4] ροίοδῦ ΘΔΡῚ 5, 4: 4. 
ἅμα αὐτῷ, τπὰ ΟἸΙ 60 2, 4, 30. 

᾽ 
ἘΠ᾿" 

“ 
αμα 

ΙΝΌΕΧ ἀπ σῦσϑ. 

τῇ ἡμέρᾳ, οὐτη Ργίτηᾶ 1166, 51Π}8]- 
δίατιο ἹΠΌΧΙΕῚ, 2, 4. 2, 45 24 Εἴς. 
ἅμα πορευόμενοι, πίθου ΘΠ Ἰ1ΠῚ 3, 3, 
Ἐ0: ἅμα ἱππεύοντες ὅ» 2, 17. ἅμα 
προϊὼν 5, 2, 22. ἅμα μὲν---ἅμα δὲ, 
οὐτη---ἰυπὶ 2, 3, 10, 22. 3 δ ΑΪ. 

1,18. ἅμα μὲν---ἔτι δὲ καὶ; α΄, ὦ, 3; 
ἅμα καὶ---καὶ τ, 6, 18. ἅμα τε-- καὶ 

3, 3, 82. 4. 8; 48. 
ἅμαξαι, Ρἰαιβίγα ὅ, 2, 53: τε 

ἅμαξαι σίτου, ΟυΥΥ5 σατη σοτητηθδίῃι 
ΗΝ τω νοὶ 

ἁμαρτάνειν τινὸς, ἈΡΘΙΎΆΓΘ, ΠΟ ἔδΓ ΓΘ 
1,4,1ι. ΤΑ} ἴπ δα }8 16 1- δ. τῦ. 
ΡΘΟΘΔΙΘ 1, 6, 36. ποῃ σοηϑοαυΐὶ 
αυοά νΟΙποΓαΒ, Ερἄ τὸ" 

ἀμαχεὶ, 51Π6. ΡΓΌΪΙΟ 3, 2, 4. 
1 Ὡς Ὁ 

ἄμαχος, χ 1, 1ό. δὲ ἀμάχητος ΟΡ. 
4] πομά πὶ Ραρηανιί. [ηνϊοίαδ, 
6,1, 36. 

ἀμβολὰς γῆ, Ὠυπγὰβ ἀρρεβία 7, 5, 12. 
ἀμείνονες, ΒΕ ΡΘΥΙΟΥΓΘΒ, 1 ΔΙ ΠΟΥῚ ΠΟΠΟΙῚΒ 
στα οΟἸ]οοδΙϊ, 8,1, 32. 

ἀμέλει, 518. ὈΟΠΟῸ ΔΠΪΠΊΟ, Β86, Π]Τη]- 
ΓΠῚ 8, 3, 4. ἀμελεῖν, ΠΕΡ]]ΡΈΓΟ, 
Ι, ὅ, 22. τοῦ ργιζεαθᾶε ἢ. 5. οἱ. 
ἐρωτῶν 7. 2, Τῇ. 

ἀμελῶς ἔχειν περί τινα, ΠΘρΡΊΙΡΘΓΘ 8}1- 
ἀυθΠῚ: 2. 7. 

ἄμεμπτος, αἱ ποη Ὠαδθοὲ 46 αὰο 486- 
ΓΑΙΕΥ 4, δ; 52. 8, 4,28. ουἹρῶ εχ- 
ΡΟΙΒ 5» 5» 32. ἀμέμπτως δέχεσθαί 
τινα, ἰασιῖα ΧΟΡ 6, αὖ σα βᾶπι 4{6- 
ΓΘΏΩῚ Παροαῦ Ὠυ]]ΆΤὴ 4, 2, 37. τε- 
λευτᾶν, ΠΟΠΘΒ[Θ ΠΊΟΥΪ 7, 3, 1ο. 

ἄμετρος, ἹΠΠΤΩΘΏΒΙΙΒ. 5, 2, 7: ἀμέτρως 

χρῆσθαι, Ἰταπηοα σα αἴ1, ύ, 44. 
ἅμῃ, [αὶχ ὅν, 2. 41. τὸ [τὰ νυΐρο ἴῃ- 

τοΥΡγοίδηθαν ἢ.1. ΜΠ [οββουϊατη 
ἸηΒίΓαηΘ ηὔ Π} ᾿Π|6 01 νἹαθὈαΐαγ. 
Οοηΐγα δυϊάαβ οχ ἢ.]. να θέαν [ὰ- 
ὈΓ116 ᾿ΠΒ ΓΠ]ΘηΐτΠὶ [Δ ΟΘΥΘ : τεκτο- 
νικὸν ἐργαλεῖον, ὃ ἡμεῖς πυράμην λέ- 
γομεν οὐκ ὀρθῶς. 5ΟΗΝ. 

ἀμηχανεῖν τινα ποιῶ, τα ϊρο 60 πὶ αυϊά 
αραΐ δβοϊδΐ 0, 4, τι8. ἀμηχανοῦντας 
βιοτεύειν, νἱΐα) τ ϊβούατη δ τϑθιι8 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙ5 αἀθβοπΐᾶτη {ΓΔ ΠΘΙῈ 2,1, 
10. 

ἀμηχανία, ΤΟΥ ΟἸΠΪ ΠῚ ἱπορὶδ ὕ, 1, 
ἘῸΣ 

ἀμήχανον, ασποῦ Αἰ Ποι]ξαῖο5 Παθοὲ ἰπ- 
ΘΧΡΙΠΙΟΔ 1188 4, 3, 14. ἀμήχανοι τὸ 
πλῆθος, ᾿Ἰῃ βηϊα ΠοχΙηϊητιπ τα] εἰ 0 
7. ἢ. 38. ἀμηχανώτατοι, ΥηδΧΙΠΊΘ 
ἸΏΟΡ68, οἵ δῇ γὸ8. πον 8 πη] Π 6488 
ΟΥ̓ ΠΪΠΟ ᾿ΠΘΡΙΪ 7, 5. 69. 

ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὰ θηρία, οοΥζαθιπι ἴῃ 
ἴογαϑ ΓΌΘΥΘΙ, 4,.15. 

ἀμαχητὶ 



ΙΝΡΌΕΧ ἀπά συϑ. 

ἀμύνειν τοῖς τέκνοις, ΡαρμδΠΔΟ ἀοΐβη- 
ἄετο ΠΌΘΓΟΒ 3» 3» 67. τῇ χώρᾳ, ϑψη. 
μάχεσθαι ὑπὲρ τῆς χώρας, Ὁ ἸποῖτΓ- 
ΒΙ0ΠΙθιι5 ἀδίθπαθγο ἄρτι, ΡΓΟΡαΪ- 
ΒΆ ΠΟ ὨΟΒΕΠ ἸΤΩρΘίμιη, 5, 3» 5. 
8, 6, 6. ἀμύνεσθαι, 88 ῬΡᾳρπῃαπαο 46- 
ἴθμᾶθγα 4, 4; 6. 7, 5, 20. τοὺς πο- 
λεμίους, Ὁ]ΟΙΒΟΙ ὨΟΒί65 5. 4,21. τινὰ, 
ῬΟΘΠΔΒ Β0Πη616 (6. 8]14110, νἹΠ ἸΟΔΓ6 
1ῃ ΔΙ]ΔΊΊΘΠΩ 5, 4» 25- 

ἀμφὶ, οεἶγτοᾶ. ἀμφὶ ποταμὸν, 6, 2, 11. 
ἀμφὶ τὰ ὅρια 2, 4.τό. ἀμφὶ δείλην 
5» 2, 2. 5» 4.16. ἀμφὶ τὰς δώδεκα 
μυριάδας 1, 2. 15. ἀμφὶ τὰ ἑκκαίδεκα 
ἔτη γενόμενος 1, 4, τύ. ἀμφὶ δεῖπνον 
ἔχειν, ΟΘΟΘΠΆΓΘ ἢ. 5. 44. τὰ ἀμφὶ τὸν 
πόλεμον, ΤῈΒ ΤΩΙ ΔΥΒ 2, 1, 21. ἡ 
δίκη ἡ ἀμφὶ τοῦ πατρὸς, ᾿πα]οϊατ 1ῃ 
ΡΔΙΓΘ ΠῚ ΘΧΘΙΌΘΠΟΊΠΩ 2,1, ὃ. οἱ ἀμφὶ 
Γαδάταν, (ἀδάαἴαθ οὔτ 51118 5» 4» 5- 
οἱ ἀμφὶ τὸν Κῦρον, 4. 21, 23. 566 
ἐλ. ομδιυ  β5 1 0... «2. 3; σΟρΙθ γτὶ. οἱ 
ἀμφὶ Τιγράνην, ΘΟΡΙξ6 ᾿ΓΊΡΥΔΏ]Β 4, 5. 
4. οἱ ἀμφὶ Κυαξάρην Μῆδοι; Ογαχὰ- 
715 Μεαὶ 4,1, 9. οἱ ἀμφὶ τὸν πάπ- 
πον δ πεν ΤΠ ΠΙΒΕΧῚ Δ] 1, 3, ἢ. 

ἀμφιέσαι χιτῶνά τινα, δἰ[Θ 1] φαπίοδτα 
ἸΠΔΌΘΙΘΙ, 3,17. Μαά, Δ ]οἱου, οὔτ᾽ 
ἀμφιέννυνται πλείω ὃ, 2,21. ἀμφιέ- 
σομαι 4, 3, 20. 

ἀμφίλογος, δια Ίριι5, ἀπ 1ι18 8, 7,0 
ἀρ θγξαν α.. ἃ. 18...2,.4.,.22. 4,1; 42. 
ἄν. οὐκ ἂν οὖν τοξότας γε, εἰ μὴ 2, 

8, 50. Βεροὕψαιῃ Π τ. 1ϑ:ς. ΖΕ 4. ΠΡ. 
οὐκ οἶδ᾽ ἂν εἰ ἐκτησάμην τ, ΤΙ 4; 
12: 

ἀνὰ, Ρε1΄.. ἀνὰ τὰ ὄρη πλανᾶσθαι 2, 4, 27. 
τρέχειν ἀνὰ τὰ ὄρη 28. οἱ ἀνὰ 
πεδίον, ΡΘΓ ΟδΙΩ ρα ΠῚ ΡΑ]ΔΏ [68 (, 3, 6 
ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν, ΠαΟΙΙΑΙΘῚ, 2, δ. 
ἀν ἑκάστην ἡμέραν 8, 1, 23. ἀνὰ 
κράτος, ΟΥΠῊΪ ΥἹ 1, 4; 22. 45 2, 30. 

ἀναβαίνειν Θοῃϑοθῃάενο, Θαθαπῃ 3, 3: 
27- 7: τ 840. ἐπὶ τὸν ἵππον 4.1, ἢ. 

ἐπὶ τὸ ἅρμα ύ, 4» 4. 
ἀναβάλλειν τὴν γῆν, Θ]ΙΟΕΓ6 7. 5» 1[Ο. ἐπὶ 

τὸν ἵππον, ἰΟ]]6Γ6 7,1, 38. 
ἀνάβασις, ἈΒΟΘΏΒΙΙΒ ἢ. 2, 3. 
ἀναβιβάζειν ἐπὶ τὸ ὄχημα, οὐ] 1π|- 

ῬΟΠΘΙῸ 4, 2, 28. κατὰ τὰ ἀποτομώ- 
τατα, Ῥ61 ΡΥ ΓΘΤΩ ΔΓ ΟΙΒ ΤΠ] ΧΊΠΊΘ ᾿Γ86- 
ΟἸΡΙΓΘ ΠΏ ἈΒΟΘΠἀο6 ἸῸΌ 6.6 7, 2, 3. 
ἐπὶ τὰ πρόσθεν, ἴῃ. Ἰοοᾶ ΔΗ ΓΕΙΙΟΤὰ 
ῬΙΦΟΙ Ι16Γ6 6, 2, 2. 

ἀναβλέπειν, ἈΒΡΊΘΘΥΘΙ, 4,12. 8, 3. 20. 
ἀναβοᾶν, ΟἰδΙ ΟΥ̓ ΚΝ διυθλυθε 
ἀνάγειν, Β1108 ΘΧ δ01Θ ΚΘΟΌΘΘΙΘΊ, 4, 24. 

7.1, 45- ἐπὶ πόδα, ρεάθῃη Ἰϑίδυγο 
3, 3, ύρ. ὡς λέξων τι ἀνήγετο, Ρᾶ- 
γαθαΐ 56 δα αἰοομάϊμτῃ ύ, 3, 12. 

4δ 

ἀναγελᾶν, Υἱβιιπὶ ΓΟ]]ΘΥΘ 5,1, 8. ὅ, 1, 

84. 
ἀναγιγνώσκειν, ΤΟΟΙΙΑΥΘ. 4. 5» 26. 
ἀναγκάζειν, ἙΟΡ6ΥΘ ἠναγκαζόμεθα μετα- 

νοεῖν 1.1. 3: ἠναγκάσθη λόγους προσ- 
ΠΕ» περὶ συνουσίας ύ,α:ς 81. 7, 
5. ύο. ἃ ὑπὸ τῆς όαεως πράττειν 
ἠναγκαζόμην 2, 3, ΤΟ. 

ἀναγκαῖα, ΠΘοΘΒβὶ αΐθβ Ὠδίιιγδθ, 7, 5, 40. 
8, 8, 11. ἐπὶ τὰ ἀναγκαῖα ἵεσθαι, 
βϑοβίθιθ δὰ πᾶίιχοθ ΠΟΟΘΒΒΑΙΙΔ 1, 
6, αύ: 

ἀνάγκη διηναγκάσθαι ΘΙ ἀνάγκην 
προστιθέναι τινὶ στρατεύεσθαι, νὶ οο- 
Θ6 16 δι ΠῊ]]Π}]Δ ΠῚ 2, 4, 12. 

ἀναγώνιστος διατελεῖ, ΠΠ]] τὴ 5 1} σοΥ- 
[ΔΙΏΘΗ 1, 5. 10. 

ἀναδεικνύναι, ἀΘΟἸΆΓΑΙΟ δ, 7, 22. 
ἀναδέχεσθαι, ἴῃ! 86 ΤΘΟΙΡΘΓΕ, βραπάεγο, 
ΡΟ] ΘΘ 1 1..6. 18. ὁ, 1, τῇ. 

ἀναδιπλοῦν, ἀρ] οᾶτο ΠΝ ΡΘΕ 
ἀναζευγνύναι, ΒΟΙΝΕΙΘ, ὈΙΟΠΟΙΒΟΙ 8, 5, 

Ι, 28. 
ἀναθαρρύνειν, ΔηΪτη08 Δα ΕΓ 5, 4, 22. 
ἀναθήματα, ἀΟΠΑΓΙΔ, πυθνα χα ἴῃ, αοὶ 

ἐοηιρίο αδαϊοαηἔιγ" ἢ, 2. το. 
ἀναιδὴς, Ἰτηρι 65 8,1, 28. 
ἀναίνεσθαι ἔργον, Ορτ15 αοίγοοίαγο, Π6- 

Θοίο 886 δι ΓΆΠΘΓΘ 2,1, 21. 
ἀναιρεῖν ὀλιγαρχίας, ἴογτηδτη οἰν ίε15, 
ἃ Β.ΠΊΠΊΛΠ ΠΟΙ ΠῚ οϑύ ΡΘΠ65 
Ρᾶχοοβ, πηΐατθ ἴπ Δ]]ᾺΠῚ 1, 1,1. 
ἰπύργους, ΓαΣ 65. δνοεῖθτα 7,.5..12.:] 
σκηνὴν, ΓΘΗΡΌΓΘ Τθη ΤΟΥ πη 7» 8» 4: 
ἀναιροῦντες, 80. τὴν τράπεζαν, τηϊη1- 
ΒΤ] 4 Ὁ] ροβῦ συλ Π]ΘΉΒ81 ΟἸΠΠῚ 

ΟἸΌ18 ἁβροτγίδηϊ 8, 8, 2ο. ἀναιρεῖσθαι, 
(Ὁ16 6. ΠΠΤηΟ. 2, 5.,.17-. ..3, 27: 

ἀναισιμοῦν, ΠΏΡΘΠΘΘΓΘ 2, 2, 15. τ πηοΐ. 
ἀναίσχυντος, ἸΠΠΡΠΘῺΒ 2, 2, 25. 
ἀναισχυντία, Ἰτη ΡῈ ΠΘΠ018 1, 2, ἢ. 
ἀναίτιος, Ο]Ρα νΔΟΔ 81, ύ,1Ο. 5, 5» 22. 

ἀφροσύνης, ἀδτηθη[1:6 σα]ρα ΠΌΘΓΔη- 
αυ81. 5, 10. 

ἀνακαλεῖν ὀνομαστὶ, ΘΟΠΙΡΘΙ]ΑΓΘ ΠΟΠῚ1- 
Ὠϑίϊμη 2, 2, 28. εὐεργέτην, ἈΡΡΘ]]ΑΓΘ 
Ῥοηθῆσυμῃ 2, 3. 4. δοοίδιηδτα 6Χ- 
που] αἴξδν α, 4. 25. Ὡς 5. 42. 
7.1, 35. ἀνακαλεῖσθαι κύνας, ΟΆ 65 
84] 88 ψΟσΆΓ6, Γανοοατ6 Ρϑ]δηΐθε ι, ύ, 
10. 

ἀνακλάζειν, ἸΑΙΥΑΓΘΙ, 4. 15. 
ἀνακοινοῦσθαι, σΟΙΩΓΜΙΠΙΟΔΓΘ 5, 4» 15. 
ἀνακομίζεσθαι, ἴτι Ἰοσττα ὑπιιατι ΘΟ σο- 

ΓῈΓΘ 6,1, 14. 
ἀνακρίνειν, ῬΕΓΟΟΠΐΔΙ 1, ὅ, 18 
ἀνακτᾶσθαί τινα. Β1|01] ΘΟΠΟΙΠΔΥΘ.Ὶ, 3.0 

Ι, 4, 2.. 2, 2,10. ἢ, 85» 55. 
ἀναλαμθάηαν τινὰ, ΒΟΟΙΤΠῚ ἈΒΟΊΒΟΘΤΘΙ, 

45 19. 15 85» 14. τὰ ὅπλα, γϑοὶροῦθ 
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ὉΓΠΊἃ ΟὈΪαΐα οἵ 1π Τη6 610 ροβιία 2.1, 
19. τετρωμένους, νυ]ΠποΙαΐο5. 51186}- 
ΡΘΙῈ Δα] να μα] οἵ σπιγ Πα] οδιιδδ 5. 

3 4: ἜΝ 

ἀναλάμπειν, Πατητπιάᾶτη σοποαδρέδιῃ ἕα]- 
ΘΌΓΘ ΡΓΟΘΘΒΙΒ 5.1. 1Ρ- 

ἀναλίσκειν, ἈΡΒαΙΠΘΓΘΟ, ἀνηλώκει 1, 4, 5. 
ἀνήλωτο 2, 2,5. ἀναλίσκεσθαι τι- 
τρωσκόμενον, νὈΪΠΘΥΙθιι5. ΘΟΠΗ͂ΟΙ 2, 
9. 

ἄναλκις, τη 6115 7, 5» 62; 8,1, 45. 
ἀναμάρτητοι, αὶ ὨΪ}1] ἴῃ ἴθ 6] π6- 

ΤὰΠὺ 3, 1, 27. ἀναμάρτητος, ἩὰΠη- 
αδτη ΔΡΘΥΤΆΠ5 ἃ ἰοσο παΐπγο οὔ οὐ- 
ΟΠ 8, 7; 22: 

ἀναμάχεσθαι, Ἰζοτιιπη ΡυρΠα πο ΒΆΤΟΙΓΘ 
ΟἸδ 6 τὴ Δοςθρίδιη 3,1, 20. 

ἀνάμβατος ἵππος, 4] ποη ΔΙ οὔτ 
Δα δαυϊϊαπα τη 4, 5» 46. 

ἀναμένειν, ΟΧΒΡΘΟΐΆΓΘ 3, 3,23. 8,1, 44. 
τὸ πορίζεσθαι τἀπιτήδεια, ἔστε, υ1{- 
ἔξευυθ ΓΑ ΟΠ Θτη ΘΟΠΙρΡΑΤΆΠΑΪ γ68. δα 
νἹοΐπ τα ΠΘΟΘΒβαΓᾶβ, ἀοηθο 1,ύ, το. 

ἀναμιμνήσκειν, ΔαΙΠΟΠΘΙΘ 6, 4:13. ἀνα- 

μιμνήσκεσθαι 1,2») 11: 3, 3» ὃ. 

ἀναμφιλόγως, 5ῖη6. σοηίτονογβὶα, απ 
ἀα016 8,1, 44. 

ἀναμφισβήτητον (ἐπ᾽), ἴπ Ἰοσιπι ΠΟ 
ἀαθιττη 8, 5, 6. 

ἄνανδρος, ἸσΠαν 5 ὃ, ὃ, 27. 
ἀνανεύειν, ἈΠΠΊΙΘΥΘῚ,ύ, 12. 
ἀναξίως, Ἰπα]ΠΠΊρ 6 5. ϑ᾽ 8. 
ἀναξυρίδες, Ῥταροῦο ὃ » 3.18. 

ἀνάπαλιν πεμιδεμεῶ; ΟΥ̓ ΙΠ6. ᾿πνθῦβο 
ΟἸΥΟΠΓΊΪΟΥΓΘ 2,2. 2 

ἀνατπαύειν τὸ στράτευμα. ὩΘ9ΤΏΘῺ (Ὁῃ- 

ὮΠΕΙΘ, τιὖῷ φϑϑοδῦ 7.1, 4. ὨΟῺ ΗΓῸ- 

αἶγα ΒΙ ΠΕ οχίγα οαϑίγσα 3, 3, 20. 
ἀναπαύεσθαι, ἐς 80 4ἌΓΟ 3,1,41. 
ἩΦ 51 Ὁ; 1 ἢ. 5. 81. αὐ δ.8 
ἴσα], ΠΟῚ ΡΙθοῦ ὁ δ 1,11. ὁ πόλεμος 
ἀναπέπαυται 7: 5» 7: 

ἀνάπαυσις, Τ6 6 165 7, 5. 81. 
ἀναπείθειν, ῬΟΓΒΌΔΑΘΙΘ 2,2, τό. 
ἀναπέμπειν, ἴῃ ἸοσιιΠῚ ἃἸΠΙΟΤΘ ἢ τη! θγὸ 

ΜΗ ΥΣ 
ἀναπεπταμέναι πύλαι, γογίῶο ἀρογίξο 5, 

2ὲ ὁ: 
ἀναπηδᾶν, ῬΓΟΒΊΠΡΘ, ΘὈΥΤΟΥΘ Δ 1, 4,2. 
ἀναπιμιτλάναι, ἸΤΩΡΊΟΓΕ 2, 2, 27. 

ἀναπνεῖν, ἈΠΙΠ ΛΠ ΤΘΟΙΡΘΙῈ οἱ οομῇν- 
ΤΏΔΓΘ 5» 4» 38. 

ἀναπτύσσειν τὴν φάλαγγα, ΤΟΡ]]ΟαΓΟ 
ῬΑ] η ρθη 7, 5,3»5. δ΄. δῃηηοί. 

ἀναρίθμητος, ἸΠΠ ΠΟΤ 15. 7. 4» 17. 
ἀναρτᾶσθαί τινα, 510] ἀθνίηοογο, οοη- 

ΟἸΠΙΔΥΘῚ, 4.1. 2, 2, 20. 5110 ἸΠΊΡΘΙΊΟ 
ΒΕ] ΟΘΙΘ 1, 1, 5. 

ἄναρχος, ΟδΛ ΘΠ 5 ΓΘΟΐΟΙ, 66 2, 2,11. 
ἀνασκευάζειν, αὐιξοῦγο 6, 2, 25. ΟΟΠΙΓ, 

ἼΝΌΕΧ ΘΒ ΟΞ. 

κατασκ. ϑΆΓΟΙΏΔΒ (Ο]]ΠροΙῈ 8, δ, 
25 ΑὉ 

ἀνάσκητος, ἸηΘΧοΡοΟϊ αι 8, 8, 24. 
ἀναστομοῦν τὰς τάφρους πρὸς τὸν πο- 

ταμὸν, [οβδᾶϊη ΘΟΠΙΠΏρΡΘΓΘ σπΠὶ διι- 
ΤῊ 7 ὙΠ 

ἀναστρέφεσθαι, 6 ἴαρα τονουῖ] σοηΐ ἃ 
Ποβίββ. ρϑιβθηαιθηΐθβ 2, 1,9. ἐν τῇ 
χώρᾳ αὐτῶν ἀναστρέφεσθαι, νΘΥ ΒΔΓ], 
ἹΠΌΡΒΓΙ 8.8: 75 21: 

ἀναστροφὴ, σΟΉνΟΓΒΙΟ 5» 4» ὃ 
ἀνατείνειν τὰς δεξιὰς, ΓΟ]]6γΘ. ἀοχέγαβ 

4.2. 17. ἀνατεταμένος τὴν μάχαιραν, 
σἸδάϊαμη δ ]αΐπιμη ἔθῆθηβ 4.1, 2. 
7.1, 34. ἀνατείνειν τὰ κέρατα, δχ- 
[6 πο. 6 οουππᾶ 7.1, 6. ἀετὸς ἀνατε- 
ταμένος, ΘΧίΘΗΒ15 8]}18 7.1, 4. ἀἄνα- 
τείνεσθαι, Ἔχ 6], ΡΟΙΓΙΡῚ 7, 1, τό. 

ἀνατέλλειν, ΟΥ̓ΤῚ 8, 2, 2. 
ἀνατιθέναι εἴ ἀνατίθεσθαι, ἸτηρΟΠοῖα 8, 

ΠΟ: 
ἀνατλῆναι πόνον, ῬΘΥἕΕΥΓΘ ἸΔΌΟΥΘΙΆΙ, 

δ. ἂς 
ἀνατρέπειν, ΘΥΘΥΘΓΘ 2, 2,5. ῬΙ͵ΓΟϑίου- 

ΠΟΘΙ 4.3. 1. :8. 
ἀνατρέφειν τὸ φρόνημα, Δηϊτητιτη ΘΧΟΙ- 

ἴΔΓΘ 5. 2. 34. 
ἀναφαίνομαι σεσωμένος 3, 2, [5. ἄνα- 

φαίνομαι ἔχων, ἈρραΓγοῦ τηδ ΠαΌΘΥΘ 
4. 5.15. ἀναπεφήναμεν προσοφεί- 
λοντες ἄλλας χάριτας 53, 2. τύ. εἴ τις 
ἄλλος θεῶν ἀνεφαίνετο 3, 3, 22. 

ἀναφυσᾶσθαι, ἸπῆΠδγ] 7, 2, 223. 
ἀναχάζεσθαι. ἐπὶ πόδα, Ῥεάθτη ΤΟἕοσ ΤῸ 

1»1. 34. 
ἀναχωρεῖν, ΥϑοΘά6Γ86 4,1, 2. 
ἀναχωρίζειν, τοοοάογο πο γθ, ΓΘ γα 

ἡ. 4, Ἀπ, ΘΥΒΙ 
ἀνδραγαθία, Τοττιιο 3, 3. 55. 
ἀνδρεῖος ἀνὴρ, νὶν [ΟΓ(Β 1, 4.11. ἀν- 

δρείως, [ΟΥΠΤΟΙ 1, 3,1. 
ἀνδρικὸς, ΟΥΒ 1, 2, 12. 
ἀνειμένως πίνειν, ΒΘΟΌΓΘ, ΟΠ ΟἸΏΠΗΙ 

Ἠσθηΐα, Ροΐδγθ 4. 5» 8. 5. 4. 48- 
ἀνειπεῖν, ΡῈ ΡΓΘΘΘΟΠΘΙΗ Θά ἸσογΘ 4, 5: 

5ύ. πάντα τὰ χαλεπὰ, ᾿πίοτΙΤηἸ ΠΑΡ 
δ αν βϑτηᾶ 4 ΘΘ6118 4, 2, 35- 

ἀνειργμένος, 5: 4.5 45. Δηοῖ. 

ἀνελευθερία, 1111} 6 γα] 15, ἀγαυ θα 501- 
6168 8, 4, 22. 

ἀνεπίκλητος, νΔολη8. Ορα οὐ τϑρυὸ- 
ἨΘΗΒΙΟΠΘ 2,1, 22. 

ἀνεπίληπτος, ἸγΓ ΟΡ ΘΠΘΠΒ 8 Κ9 Ὁ, 18. 
ἄνευ δίκης, ἰμαΠ]οία οαϊιβα 3,1,06, ὧν 

ἄνευ ὅ, 1, 14. 

ἀνέχεσθαι ψύχη καὶ θάλπη, ΡΟΙΙΟΙΓΘΙ, 
2,10. ἀνεξόμεθά σε ὁρῶντες, 5.1, 26. 

ἀνηβάσκειν, ΓΟΡῸΡΟΒΟΘΙῸ 4,0, 7. 
ἀνὴρ, ΤηΔΥΪζτι5 1,3. 13. ΥἹΙ [ουῖς Β᾽, ἃ, 

21. ἄνδρες, τη] οθ5 4.1,90. οἱ ἄν- 
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δρες, ̓ ιοβίθϑ 3.38» 30; 7,11,0, ΕΟ. ὁ 
ἀνὴρ ΡΙῸ ἐκεῖνος, 1,0, 12. ἀνὴρ νεα- 
νίας, ΝἸΓ ἸΆΝΘΩΙΪΒ 2, 2, 6, 7. 64.688, 
ΟΡ. ὁ ἵππος, ἢ. 1. 2. ἄνηρ τοῦ δη- 
μου, ΠΟΙΏΟ 46 Ρ]606 2, 2, 22. 

ἀνθεῖν, τἰΐογα, ἤοτορδ 6, 4,1. 
ἀνθηρὸς, Βογϊάτιδ, ΤΘΟΘΏ5, ΠΟ. ΟὈ580- 

Ἰθίτιβ ἢθς τιϑ81ι {1{π|51, 64, 28. 
ἀνθίστασθαι, ταϑιϑῦεογα 1, 2, 16. 
ἀνθρώπινα ἁμαρτεῖν 3,1, 40. 
ἀνθρώπιον, ἸΟΙΉΤΙΠΟΙΟ 5, 1. 12. 
ἄνθρωποι, ΤΗἸ]10688 7: 4. 18. πολῖται ἄν- 

θρωποι δ, ἢ. 14. τῶν ἐν ἀνθρώποις 2, 
2, 17. μάλιστα ἀνθρώπων ἢ, 2, 28. 

ἀνιᾶν, τοῖα ὨΔΌΘΥΘ, τοδί ΘΧἢ]- 
ΠΟΙ 2 1ν 5» 2. 7. δ: 4.12. ΟρΡ. 
ὠφελεῖν 1, 4, 25- ἀνιᾶσθαι, ξξρῪΘ 
ἔευτθ 4.06, 4. ορρ. χαίρειν 6, 2, το. 
εὐ εὐφραίνεσθαι Ορρ. 5. 4.21. 

ἀνιαρὸς, Τηρ 5115 1, 4514. 8, 2, 42. 
ἀνίδρωτος, 51η6 ΒΔΟΥΘ οὗ ΘΧΘΓΟΙΓΔΙΙΟΙΘ 

2.1, 20. ἀνιδρωτὶ, ΒΟρΡ᾿ ΙΓΘΥ 2, 2, 30. 
ἀνιέναι, Θά Υ6, α6 ἐεγγα 7γυ{ϊ665 ργοζ6- 

γθηΐθ π᾿, 2, 15. ἀνιέναι τινὶ θηρᾶν, 
ἴλοουθ ροίδθϑίδίθιη 4, 6, 32. ἀνεθεὶς, 
πα] Βου]ὰ τηθύπια 8 ΠΠογαΐτιβ 2, 1, 26. 
ἀνιέναι, ΤΘΙΗ] ΓΟΓΘ ἃ Ρδιβοαυθμάο Ἷ 
4: ΘΙ, 22. τὴν ἄσκησιν 7» 5» 70; 75- 

σῶμα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν ἤ, 5, 75. 
ἀνιέναι, ἈΒΟΘΠΘΕΓΒ 2, 4: 17. 
ἄνισος, ἸΠΙΠτΒ 2, 2, 17. 
ἀνισοῦν, ΘΧΕΘ]ΌΔΓΘ 7, 5, (5. 
ἀνιστάναι, ΘΧΟΙίΑΓΘ 6 Ἰθεΐο 8, 8, 2ο. τὰς 

μηχανὰς, ΘΡΘΘΓΘ 79. 2. 2. ἀνίστα- 

σθαι ἐκ τῆς ἐνέδρας, ΠΟΠΒΊΡΈΓΘ 
ΕΧ 1Π516115 5» 4. 4. ἀναστήσεσθαι 5, 
3: 44. 

ἀνοδύρεσθαι, Θ]Ό] Αγ εἰ. 1,06. 7,.3,0 
ἀνόητος, ἀθῃμθἢ8 2, 2, Το» 

ἀνολοφύρεσθαι, Θ]Ό]ΔΥΘ 7. 2» 14. 
ἄνομος, Ἰθρίθιιβ ΓΕρΡρΏΘΏΒ 1, 3. 17. 
ἀνόσιος, 566]οϑίιι8, ὨΘλΥ 5 4.06, 4. 7, 

5:22. 
ἀνταγωνίζεσθαι, (ἰπΙΘΆγΘ, ΡΌΡΤΔΓΘ 1, 

6, 8.. οοΥΐδγα 3,3, 10. 6 701 ἀ]- 
βοθρίαυ 8, 2,27. 

ἀνταγωνιστὴς τινὸς, δΟΠΊΪτ18. 3,3. 26. 
ΠοΒΕ185 1,6, 8. 

ἀυρινδοβινθαὶ; ΨΙΟΙΘΕΙΠῚ ΓΟΥΘΥΘΙῚ 8, 1, 28. 
ἀνταίρεσθαι ὅπλα τινὶ, σοηΐγα Δ] ]ΊΊΘΙῚ 

ἈΥΤΗΔ. ΒΌΤΩΘΓΒ 5. 4. 25. 
ἀνταποδιδόναι, νἹοΙΒδίτη {γα ἄθγθ 3, 2, 

8.8: 
-ἀντασπάζεσθαι, νἱοϊδδὶμη ΔΠΊΡ]ΘΟΙ 1, 

3: 3: 8: 8: 42: 
ἀντεξιέναι, σοπίγα ὈγΟά τ δα ραρηδη- 

ἄππι 4,1.1. ! 
ἀντεπεξιέναι, ΡΓΟΑΙΓα οοπίτα δὰ ρμιιρ- 

ΠΔΠΘΙΙΠῚ 3, 2, 30. 
ἀντερείδειν, ΟὈΉΪ 8, 8, τό. 
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ἀντερέσθαι, νἱοϊβϑίμη ᾿ΠὐΘΙΥΟΡΆΥΘ 2, 2, 
22. 

ἀντέχειν, ϑγη. ὑπομένειν, ΒαΒΟΠΕΙΘ, το- 
βΒιβίθυθ. 6, 4: 18, οὐδὲν ἐδύνατο ἀ ἀντέ- 
χειν μὴ οὐ χαρίζεσθαι 1, 4.2. ἀντέ- 
χεσθαι τῆς ἀρετῆς, ΒίιἜγ6. νἱγῦα!] 
5, Σ 2ΩΣ 

ἀντὶ, ῬΙῸ, 1Π ΘΟΙΠΡΘΏΒΔΙΟΠΘΙΠ 4, ύ, 
5» 8. ἀντί τινος δέχεσθαί τι, σοτη- 
Τηϊιΐα 6 ΟΠῚ Δ]14 110 814] 1, 6, το. 
ἀνθ᾽ ὧν σὺ εὖ πεποίηκας ἡμᾶς, ῬΤῸ 
115 ὈΘηΘῇΟ118, {186 ἴῃ ΠΟΒ ΘΟ ]Ἰ8{1 
6,1, 48. ΡῬΙῸ, Ιοσο 3,1, 12. ἀντὶ τοῦ 
ἀρήγειν, ΜΟῚ Τη060 ΠΟῊ {1}10 ΟΡΘΙῚ, 
564 6, 2, το. ἀντὶ τοῦ ; 48 416 οΔι- 
Βα: 8.2 ὅΤ. 

ἀντιβλέπειν τινὶ, σΟὨΤα {6 7], ΟΟᾺ]ΟΒ 
ΟὈΨΘΥίΘΓΘ 8]1ο] 2, 1, 22. ἢ» 3. 32. 

ἀντιγνωμονεῖν, ΒΘ6118 ΒΘΏΓΙΥΘ 4; 2, ὃ. 
ἀντιδεξιοῦσθαι, νιοϊδδίτη ἀδΘχίγατη 876 

δ ων 
ἀντιδωρεῖσθαι, νἱοὶΒ81η1] ἀΟΠΔΥΘ 2, 4; 

ὍΣ 
ἀντιθεραπεύειν, νἹΟΙΒΒΙΠ) ΟΟΪΘΙΘ 8, 2, 

᾿ς 
ἀντικαθιστάναι, ΘσΟΡΙα5. Ιηδύχιιοίαβ. Πο- 
ΒΡ 5 ΟὈνογίοσθ, δοίοη Ποβοθιιβ 
ΟΡΡΟΏΘΙΒ 1,6, 42. 

ἀντικνήμιον, (1018, ρᾳγ5 ΟΥ̓715 αἸ ἕο» ἼΟΥ., 
ορροϑδίξα 5:78 2, 2, 10. 

ἀντικρὺ διὰ, γοοΐδ, 5. ΡΘὨΪΓ5 ΡΘΓ 7,1, 
20. 

ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν πραγμάτων, Υ68 
ΘοΘ 45 ΒΌΒΟΙΡΘΓΘ ΦΡο.ὅ: 

ἀντιλέγειν μὴ οὐχὶ--- ἀξιοῦσθαι 2. 2. 20. 

ἀντίος, Δ νΘΥΒΊΙΒ, ΟΡΡοϑιίἴτι8 Ι, 4, 8; 10. 
Βὲ 4"7.- ὅ,. 3.12) 85. ἀΡτίαι δρᾶν), 
122. 

ἀντίπαλος, Δαν οΥΒθυ5 ύ, 1,13, 26. 
ἀντιπαράγειν, ΘΟμίΓᾶ ἀιπιοοῖθ ἱπ Ποϑίθϑ 

ΘΧΟΓΟΙ ΠῚ 1, ύ, 42. 
ΠῚ ΤΕ ΊΧ μεν τς ΤΘΡΥΟΘΔΙΘ, ϑνΟΟδΥΘ 2, 

2.24. 
ἀντιπαρακελεύεσθαι, νἱεϊδδὶπη ΠογΥΐαΥ 

3: 3: 42. 
ἀντιπαρασκευάζεσθαι, νἱοϊδδὶπ) Β6ρᾶ- 

ΓΆΥΘ ύ, τ, 26. 
ἀντιπέρας (κατ᾽), 8 Τορ0Ππ6 . Ἐν ἢ: 
ἀντιπληροῦν τὰς τάξεις, ΒΌΆΡΡΙΘΓΘ, ἦπ 

ἰοοιην ηυλίἑιηυ αι εἰοδιιΐ οιδεἐ- 
ἐμοῦ ποῦο5 2. 2. 26. 

ἀντιπολεμεῖν, σοηΐγα Ὀ6]]ᾺγῈ 7, 2, 24. 
ἀντιπροσιέναι, οΟΠΐγα ῬΤΟΘΙΓΘ, ΟσοιΓ- 

ΤΟΓΘ 8, 3.24. 7» 1.5. 
ἀντιπρόσωπος, δΔάνθγϑυιβ ΠῚ 28: 
ἀντιστασιάζοντες, οἱ, ἴαοίϊο σοηῃίταγϊα 

7: 4» ὃ: 
ἀντιστρατεύεσθαι, ΘΧρΘαἸἸΟΠΟΠῚ βιιβοὶ- 

ΡΟΥΘ δάνογϑιιβ 8, 8, 26. 
ἀντιτάττειν ἑκατέρωθεν εἰς ἐμβολὴν τοὺς 
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ἡμίσεις τῶν ἀνδρῶν τῆς τάξεως, ο6ῃ- 
ὑα Δ πὴ ὈΙΡΑΙΪΟ αἰνΊβατη ἴα ᾿ηϑίχα- 
6ΥΘ, αὖ ΡΔΓΒ αἰΐθσα [ἢ δἰΐθγαμι ἰδοϊαΐ 
Ἰπηρθίπτη 2, 3, 17. ἀντιτάττεσθαι 
πρός τινα, 5γη. μάχεσθαι, 88. ΟρΡρο- 
ΠΡῚΘ 3..1..8. 

ἀντιτιμᾶν τινα πᾶσι τοῖς καλοῖς, ΟΥΩΠΙ 
ΤΑΙΊΟΠηΘ 8110] ργδίδιη Ὑϑίθυσθ, νἱ- 
ΟἾΒ81Π ΠΟΠΟΙΡΆΓΘ 5, 2,11. 

ἀντιτρέφειν, Υ]ΟΙ551Π ΔΙ6ΥῈ 8, 2, 58. 
ἀντιχαρίζεσθαι, νἱοϊδδίτη σΥΔΟ ΠΟΘΙ 4, 

1..20. 
ἀντωφελεῖσθαι εὖ ποιοῦντα, [γπιποΐατη Ὀ6- 
ΘΠ 1ἢ Δ] πὴ ΟΟ]]αΌ] ΡΘΥΟΊΡΕΥΘΊΙ, 
9. δι 

ἀνυδρία, δι]θιδο ἸΠορΙὰ ὃ, ύ, 21. 
ἀνυπέρβλητος, ἸΠΒΈΆΡΘΓΔΌΙ}15, ᾿ηντοίτιϑ 

8, 7, 15. 
ἀνύποπτος, ΠΟῊ ΒΌΒΡΘΟΙΙΒ 5, 3» 11,12. 
ἀνυπόστατος, Ἰην]Οὔτι5, οἰ} 5 νἱπὰ Π6- 

ΤῺ ΒΒΌΠΘΙΘ ρΡοϊοϑί 8,1, 2. ἀνυπό- 
στατον φρόνημα ξωρε ὔθαι 60 6586 
ΔηΪτη0, 4] ποῖ οδαϊΐ, ΠῚ] τηθίαϊΐ 

- ἢ» 3.88. 
ἀνύσιμος, οἰἴἤοαχ 1,0, 22. 
ἀνύτειν μᾶλλον, Ρ]18 οἰΐορια 1, ύ, Ρ. 

οὐδὲν 5. 5, 22. τὴν ὁδὸν, 1ΐ. τὴν πο- 
ρείαν, Ἰίαεγ Ρϑυ σου 2, 4, 32. αὐΌ8ο- 
Ἰαΐα 8, 6, 18. ἀνύτειν, ἸϊηρΘίΓΆΓΘ, 
ΘΕΒΊΓΟΓΘ ΡΥθοδη6ο 7, 3, 14. 

ἄνω πορεύεσθαι, ϑυγϑιιπ) ΡῬΤΟρΡΥΘαΙ 7, 
1, 232. ἵεσθαι 3, 2, το. ἄνω καὶ κάτω, 
ΒΌΣΒΙΤ ἀΘΟΥΒΊΤη, ἢτιο {ΠΠπ|6 1, 3, 4 

ἄνωθεν, ἀΘΒΌΡΕΟΙ 5,1, 6. 
ἀνωφέλητος, τη {1}18, δ στὸ ἐποιίέο, 

ΤΌ; 11. 
ἀξία, αἸρηίαβ, κατὰ τὴν ἀξίαν 2, 5, τό. 

τὴν ἀξίαν ἀποδιδόναι 4.1, 2. 
ἀξιέπαινος, αι αἸρητϊι5 3, 2, 6. 
ἀξιέραστα τέκνα, 116 ΥῚ ΟΔΥΙΒΒΙΓΩΙ 5, 

ἀλλα 
ἀξίνη, ΒΘΟΌΧΙΒ ὕ, 2, 54. 
ἀξιοθέατος, βρθοοίαϊιι αἸρητιδ, [ΟΥ ΠῚ δ6 
ῬΓΕΘϑ Δ ἢ ΠΙΒβΊτηδο ὕ, 4, 4 

ἀξιόκτητος θυγάτηρ, Πἰϊα ΟΑΥΙΒΒΙΓηἃ 5, 
2; ΤΌ: 

ἀξιόλογος, τηθηηοτὶα αἰρ 8 8, 2, 12. 
ἀξιόνικος, αἸρηι8 νἹοίουϊἃ 1, 5, 10. 
ἀξιόπιστος, 6 αἸρητιβ 4,1, 21. 
ἄξιος λόγου φίλος, διηϊοσιιβ να υῖ8. οὖ 

οοΥίτιβ 7, 3. 1ο. ἐπιμελείας, Ὠδυπα 
ΠΟΡ]ρΘΠαιι5. 5. 4, 37. ἀξιοί ἐσμεν, 
ἀοθοπλα8, Ποβίσιη οϑῦ 5, 4, 10. 
ἐπαίνου σοι ἄξιος 5, ἢ. 14. ἄξιοι 
πλείστου κεκτῆσθαι, ΡΟΒΒΘΒΒΙ0 60- 
ΓΠῚ Ρ] ΣΤ οϑὲ [αοϊθηα 2,1, τύ. 
ἄξιον, ῬγΘίϊοβιιπη, αἰρητπ) αποῦ 
ἄοῃο αδίιν 2,2, 2. ἀξίως 5, 4.14. 

ἀξιοῦν, ΘΠ] ΟΘΉΒΕΙῸ 1,0, 42. 2. 2. 
17. τινα τῶν καλλίστων, αἸρητϊιπὶ 

ΙΝΌΕΣ ἀμ συῦυϑ. 

7πάϊοανθ ύ, 4.6 : ἀξιοῦσθαι μεγίστων 
δ, ες “20. τῶν ἴσων 29 2.17. τινὰ 

βελτίονα, ρΥδοβύδΠ]Οσθῖὴ ἸοᾶΓθ 5, 
δ 824. 6116, ροβίυ τ 2;,3, 15.- 7.1, 

ΕΝ ἸΔοΠΘαΒ ἢ. 5» 71. 
ἀξίωμα, αἸρηῖαβ 55 45 34. 
ἄξων, ΑΧΙΒ 6,1, 20. 
ἄοινοι ἄνθρωποι, αἱ νη ΠΟῚ αὐπηγ 

6, 2, 27. ἄοινος ὁδὸς, γΙΠ0Ὸ ΘΆΓΘΏΒ ὅ, 
2, 26. 

ἄοκνος, ἸΠΊΡΊΡῈΓ Ι, 4: 2. 2,91,,31. 

ἄοπλος, ἸΠΘΥΤΗΪΒ 6, 4.1 τ: 
ἀπαγγέλλειν, ΤΘΏΠΠΟΙΆΓΒ Δ. ὦ 8.} Υδὐ ἢ, 

56. πέμψαι οἵτινες ἀπαγγελοῦσιν 5, 
2. 3: ᾧχετο ταῦτ᾽ ἀπαγγελῶν 5, 5.» 2. 

ἀπάγειν, ΡΊΓΘ, 86. ΘΟΏΪΟΙΤΒ 7, 2, 5. 
ἀπάγειν ἵππους, Δ ογ6 4; 5» 35- 

5» 2,30. 5,3, 25. δασμὸν, 4, 3, 35, 
αὖ ἀποδιδόναι εἴ ἀποφέρειν. ἀπά- 
γεσθαι, βεουτῃ ἀοπγατῃ ΔΘ ΈΘΟΓΒ 3, 
1.157: 

ἀπαγορεύω μὴ κινεῖσθαι ἔνδοθεν, γεῖο 
ἴ6 ὨΙΠΟ ΙΠΟΥΘΙ 1, 4» 13. μηδένα 
βάλλειν Ι, 4,14. τὰ ἐαρκ τονε ὠρ 
ααφ ἀοβοϊαηῦ ἀϑιῖι ὑγΐα οὐ ἀΘὈΠαΐα 
6; 2..25. 

ἀπάγχεσθαι, 88 Β[ΓΔΏΡΎΠΔΥΘ 3,1, 25. 
ἀπαθὴς, 1Π]ϑοϑ8 7,1, 22. 
ἀπαίδευτος, Ἰστιαγιιβ, 4] πο ΑἸΘΙΟΙΕῚΙ, 

5.11. 3,3» 58. 
ἄπαις ἀρρένων παίδων, ΟΥ̓θι8. ΠΙΘΓῚΒ 

ΒΘΧΊΙΒ Ψ1Γ1115 4ν»0, 2. 
ἀπαλλαγὴ τοῦ βίου, ΤΩΟΥΒ 5.» 1» 13: 
ἀπαλλάττεσθαι νόσου, ᾿ἸΘΡΑΥῚ ΤΠΟΓΌΟ 

5» 1» 11. φόβου, τηϑίαᾳ 5, 2, 32. 
στρατεύματος, ΘΧοΙΟΪΐα 5, 5» 4. πρός 
τινα, ἀρῆσογθ δὰ δ] ατιθιῃ ύ, 1, 48. 
ἀπαλλάττειν ῥᾷον, ΤηΘ]]ΟΥ τα ἴου- 
[πὰ 8. ΒοΤίθ6. 4,1», 5- 

ἀπαράσκευόν τινα λαμβάνειν, Ἰτηρᾶγᾶ- 
 ΟΡΡΙΪΠΊΘΥΓΘ 2, 4.15. 8» 4» 42, 

49. 7- 5. 25. 
ἀπαριθμεῖν τὰ χρήματα, ῬβομΠὶδ8 α]- 

ὨπηοΓαῖαβΒ ΓΘ θγ8 3,1, 34. Β68 2, 
1, 42, 68ΐ ἀἸ ΠΕ ΓΊΘΓΑΓΘ, ὄχλον ἄρ ῶ.55. 

ἀπάρχεσθαι, ῬΥΪΓΑΙ ὰ8. ΥῈῚ ΘΟΠΒΘΟΓΑΓΘ 
ἄθο. ἀπαρξάμενος μῬαγίοιϊα ΟἿ] 
ΡΓτηἃ ἴῃ ΠΟΠΟΡ πὰ αἱ οοηθοῖα ἰπ 
ἸβΏθιη αΣ 

ἀπατεὼν, νεϊογαΐογν, ποτηο ἐγ ] ηζτιβ 
1, ὅγῦι 

ἀπάτη, ἴγδιβ, Ἰη} σα ΟἸΔἀθϑί!ηδ 1, 2, 
6. ἀπάτης ἕνεκα τῶν πολεμίων, ἰιο. 
βύπιιπη {]]Θ Πα οττιπ σαιιβ8, 3, 3, 25. 

ἀπειθεῖν, ΠΟΙ ῬΆΓΘΙΘ 1,06, 26. 4, 2, 35. 
ἀπεῖναι, ἈΠ06886, ἀἰοοθακίοδο, ἅ ἕως ἐκ τῆς 

χώρας ἀπῆν 3,3. 4. πολὺ ὕβρεως, 
Ἰοῆρθ ἃῦθββθ ἃ οοῃίαμηθὶ δ ἰηΐε- 
τϑηῆφ ΠΡ] Π1ηὸ 5, 2, 18, 



ΙΝΌΕΧ σἈ Οὔ. 

ἀπείργειν, ΔΥΘΘΙΘῚ, 1,2. 
ἀπειρηκὼς, ἀοίαιραιυθ 8..0.,.1.. 
ἀπειροκαλία, Τυβί!οΙα8: φωναὶ καὶ 

ἀπειροκαλίαι, ΟἸδτηογο8 ἀθοου] εὖ Πο- 
ΘΒ. ΘΧΡΟΙΐΘΒΊΙ, 2, 23. 

ἄπειρος, Ῥδυϊουϊογαπα ΘΧΡΘΟΙΒΊῚ, 4,» 21. 
Ὁ] 8]1ου]ὰ8 νπὶ οὖ [Οὐ ΓΙαΙ 6 
ΠΟΙΆ τη δϑὺ χρυ 4,91, 10. ἀπεί- 
ρως ἔχειν τ,ύ, τῇ. 

ἀπελαύνειν, αἰθίσοτο, 6Χ τηθ610 ἀ]506- 
αἀἜγ6 166 3, 1, 8. τιμῶν, ΔΥΌΘΥΘ ἃ 
σΟΠΒΘΟΠΘΗΟΙΒ. ΠΟΠΟΙΡΙθΒ 1, 2, 185. 
2, 1.15. φόβον 4,2, το. αἰδοβάδυθ 

, 8» 1; 87: ἀπέλα ὃ, 3, 32. 
ἀπεργάζεσθαι, εἴποοτα ὅ, 1, 24. 
ἀπέχειν, ΑἸδίαγΘ 1,1, 3. 2») 4:21. 8, 

84, 24. ΘΧΙΘΠΩΙ, δγη. κατέχειν χω- 
ρίον, 6, 3.1το. ἀπέχεσθαί τινος, δὉ- 
ΒΕΠΠΘΓΘ ἈΠ ΠΤ. δι. ἵν... 7...«τὸ, μὴ 
οὐχὶ βθηπιθηΐθ Ἰηβηϊῆνο 1, 6, 32. 

ἀπεχθάνεσθαι, 1 1] Βα η ΠΕῚῚ 3.1, 27. 
ἀπιέναι ἐπί τι, δ(ἦ Δ]Π1χυ]Ἱα ΗΝ ἣν 

Εἰ 80. 
ἀπιστεῖν, αἰ ἤάογο, ἤάδθη δ]ϊου) 8 

ὨΔΘΥΘ Βιιβρθοΐδῃη 3, 1, 27. 8,1, 47. 
ἀπιστεῖσθαι ἢ, 2. ΤΊ. 

ἄπιστον, ΠΟῺ ΟΥΘΟ]θ116, 8 6 ΔΌΠοΥ- 
ΤΘΏΒ..2;.4..17...8»1. 26. 

ἄπλευστος, ΠΟῺῊ παν]ραίῃϑ 6, 1, τό. 
ἄπληστος χρημάτων, 64] ἀϊνίϊ5. 6χ- 

ῬΙΘΙῚ ποαυὶϊῦ 8, 2, 20. ἀπλήστως 4, 
1. 1: 

ἁπλότης, 5: ΠΡ] 1ΟἸ[Δ5 1, 4, 2. 
ἁπλοῦς, ὨΟΙΏΟ 5ΙΤΏΡΙΘΧ, 40] ΠῚ] βιτηι- 

1αΐ αΙδβιτητ]δΐαᾳιθ, 5866 ἀρογίθ αἹοὶΐ 
αυοά 68Ὲ Ὁ. 1.85ὲ. 8..4.}:.58., ἁπλοῦν 
ἔργον, Υ68 Βἰ ΠΠΡΙΘχ, δ αᾳαδη) ΏΟῊ 
νΔ͵ὰ ΘΘΠΘΙα ΤΟΙΠ ΡΟΥ ηθηΐ 1, 6, 
Ω΄. ἁπλουστέρα δδὸς, 1..5,4 

ἁπλῶς διδάσκειν, 5108 ἀἰϊδιϊποίοπο, 5ε- 
ΠΘΥΔίη, ΠῸῚ αἰβύϊπρθηο ροτ- 
ΒΟΠΆΒ, ζΘΙΩΡΟΥΆ, Ἰοσδ. Υ68 1. 6, 33: 

ἀπὸ, ΕΧ. μήπω φῦναι μηδὲ πος μῶν ἀπὸ 
θνητῶν “γυνὴ, ΤΟΥ] ]ΘΙ ππουΐβ} 8 5, 1, 
6. οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων, ΘΟΥΆΠῚ ῬΟΒίΘΙΙ 7, 
ἩΠΟΣ ΡᾺ ἀπ’ ἀλλήλων ἀπιέναι ποι, 1, 
4: 28. ἀπὸ τῶν ἁρμάτων προμαχεῖν, 
Ὧ6 οσὐστὶρὰβ δηΐθ 8ΟΙΘΠῚ ΡΥΪπηδτη 
ΡΟΡΔΙΘ 5, 3: ύο. ἀπὸ τῶν ἵππων 
ἐνεργοὺς ἀπεργάζεται ὃ, 1, 85. οἱ 
ἀπὸ τῆς τάξεως 6, 3,13. οἱ ἀπὸ τῶν 
πύργων 6,4. τ8. ἀπὸ παίδων ἀρξά- 
μενοι, ὃ ῬΙΘΙ1]1 φοίαϊθ Ε, 5. 11. ἀπὸ 
γενεᾶς, ἃ ὨδίδΔΙ]θτι5 1, 2,12. τὸ ἀπὸ 
τοῦδε, ΡοΒίθα 4, 2,22. 5,1, ὅπ ς 2; 
45. ἀφ᾽ οὗ, ἃ 00 ΤΘΙΏΡΟΥΙΘ Ῥονῶυνθ, 
13, φόβος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ΠΘίτι5. αΌΘΙΩ 
088 Αἰδγοαί 1,1, 5. ὁ ἀπὸ τῶν πο- 
λεμίων φόβος, χαρπὴ ἃ δυιιηῦ Ἰνοϑίββ 

3» 3: 53: 
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ἀποβαίνειν, ΘΘΏΪΓΘ 1, 5» 13. 5» 2» 24. 
ἀποβάλλειν τινὰ, ῬΟΓάΘΙΘ 3,1, 30. τι, 

γοὶ 7δούγαμη ἴδοαυθ 3, 3, 45. 4,1, 
15. 8, 3, 42. τὸ ἀξιόπιστον εἶναι, 
ἤάθπη Διη τ 6γ6 ὃ, 7, 22. 

ἀποβιάζεσθαι, νὶ ἃροτγίδ υἱ] 2,1, 19. 
ἀποβιασθῆναι νὶ Υ6Ρ6}}1 4, 2, 24. 

ἀποβλέπειν, ΟἸΤΟΌΙΏΒΡΙΟΘΓΘ 7; 1, 2. 
ἀποβουκολεῖν, ΡΟΥΌΘΓΘ Τ, 4,13 δηποῦ. 
ἀπογεύεσθαι, ἀδριυιβίαγθΊΙ, 3, 4. 
ἀπογράφεσθαι, ῬΥΟΠΙΘΙΊ ΠΟΘ Π ΒΌΌΠΩ, 

ὨΟΤΠΘῺ Θἄογθ δρυὰ Ἰδ» οἴη να ίϑι 10. 
ἀπογεγραμμένοι, 1Ἰῃ Οδἰα] ΟΡ ΒΟΙΙΡΕ 
ό, 2, 56. 8, 6, ο. 

ἀποδεικνύναι, οἴποοργο, ἴδοθυθ ργϑϑίαυβ 
ϑδγη. ἀπεργάζεσθαι 8, 1, 35. 5ψΏ. 
παρασκευάζειν 2, 1, 22. ϑγ1η. παρέ- 
χειν 1, 2, 5. ὅθ}. τάττειν, ΘΟ 50 ΘΓΘ 

᾿ βμβωβ. ᾿ ψώρα 
ἀποδεκτῆρες προσόδων, νΘο.ρ Δ] 1 πὶ 6Χ- 

ΔοίογοΒ ὃ,1,0. 
ἀποδέχεσθαι, ΔοΟΊΡοΥα, πα 1τα 8, 7, 1Ο. 
ἀποδημεῖν, ΡΕΥΘΡΎΪΏΔΙΙ, Δ06886, οἴκοθεν 

ὁ, τ: 17:..διΐδοῦ. 
ἀποδημία, ῬεΥΘρΥΪΠΑΟ 2,1; 7. 
ἀποδιδράσκειν, οἾατη ἀαπιρογθ, αὖ Π6- 

50145, 4.6 πὴ ἴῃ Ἰοσατη, Βα φεύγειν 
ἢὲ Δ] ΠΝ"; 45.2...21...1..ἀν ἃ δινταν, 
40....5».3».27:. 4:1, 8: ἀποδιδρά- 
σκειν εἰς τὸ μὴ ποιεῖν, ἀΘΒΙΠΕΓΘ [4- 
ΠΟΙ 8]1αυἱᾶ, ΔΌΒΌΠΟΥΘ 1, 4; 5. 

ἀποδοκιμάζειν, γΘρυαῖαγθ, 6 οαία] ΟρῸ 
ΤΩ] τὴ δἰΐοουθ 6, 2, 36. ΒΡΘΙΏΘΓΘ, 
αὖ 1η10}16 ΔΌ]]ΟΘΥΘ 6, 2, τύ. 8,1, 47. 

ἀποθνήσκειν ὑπό τινος, ΟΟΟἸαΙ 5, 2, 22. 
7.1, 48. ὑπὸ φαρμάκων ὅ, 8, 14. 
ΒΌΡΡΙΠΙΟΙΟ ΔΗ͂ΙΟΙ 2,1, 12. 

ἀποκαθαίρεσθαι τὴν χεῖρα εἰς τὰ χειρό- 
μακτρα, ΔΟΒίΘΥΡΟΙΘ. ΤΏ ΠῚ Πηδη{1- 
Ἰρὰ81, 3, 5- ἀποκαθαροῦνται ταύτης 
ἘΣ ΡΤ 

ἀποκαλεῖν, ΔΙΥΟΟΘΆΥΘ, ΔΙΌΘΒΒΘΙΘ, ΓΘΟΠΓΘ 
ἀοτησμῃ 0 Ὀ 66 1, 4; 25. 4. 5» 12» 24. 

ἀποκεῖσθαι, γϑοοηα!ατη ΒΟΥ ΑΥΪ 2, 2, 
ἕε. 

ἀποκοιμᾶσθαι, ΟΆΡΕΙΘ ΒΟΙΠΏΠΙΠ 2, 4, 
ΡΜ ΤΟΣ 

ἀποκομίζειν, ἀδροτίαγο, ἀράπιοοτθ 2, 4; 
2... "7 8, 

ἀποκρίνεσθαί τι, δα Δα] ΓΟΒΡΟΠάΘΓΘ 
55 5» 21. ΤΟΒΡΟΠΆΘΓΘ, (6 Ογδσι]ο, 7, 
2: τοὶ 

ἀποκρύπτεσθαί τινα ἐν σκότῳ, ΑἸϊοτ]τι5 
αοία οὖ νἱΐδιῃ 1 ΟὈΒΟΌΓΟ 6586 51- 
ΠΟ Θ᾽ 8. 7..22: 

ἀποκωλύειν, δαϊΐιι ΡΥΟΠΙΌΘΙΘΊΙ, 3, 11. 
ἀπολαμβάνειν, ΥΘα]ΠΊΕ16, 5.7. πρίασθαι, 

3.1, 25 84ᾷ. ἀπολαμβάνεσθαι ἔνδον, 
ἱποαὰϊ ἤιαϑῶας 

ἀπολαύειν τι ἀγαθόν τινος, ΟΧ 16 δἰϊαιια 
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γαοίιιΠ} ΘΔΡΘΙΘ 5, 4, 19, 521. χρῆ- 
σθαι, 4. 2. 10. 7; 8: 82. 

ἀπολείπειν. πόσον ἀπολιπόντας, αφυδηΐο 
ΒΡΔΙΙΟ ΤΟ] οΐο ὃ, 5, 2. 

ἀπολείπεσθαί τινος, αἀἸἰδοεάονα 80 8]1- 
πο α, ὅΣι- 3,1, 42. 4.1, 23, 24. 
ΒΥ Εν 9.4. δα. τίς ἨΔ ΕΝ Ε θη τὸ μή 
σοι ἀκολουθεῖν ; 25. 

ἀπόλεμος, δα ΒΕ] ππὶ Ἰπερίᾳϑβ 8,1, 47. 
ΓΙ ΠΊ1]10Δ 718 ΓΛ ]8 ὩΣ ἀνα: 

ἀπολογεῖσθαι περί τινος, ἀοἴθδπαογεο, 
ΡδίγοοΙ ΠΑΤῚ. 2. 2, 13. 

ἀπολωλέναι τῷ φόβῳ, ῬΘΓΠ556 6] ΘΠΠΟΥῚ 
τηθία 6, 1, 2. ἀπόλωλας, ΡοΓ]1801, 46 
60 4υἱ 5ρ6 ΘΧΟΙΑῚ 1, 2.» 90. 

ἀπομανθάνειν, ἀβάἴβοεῖὸ ον π4: 
ἀπομάχεσθαι, 6 Ἰοσο Ραρη δα δά νοβιιβ 

ἢοβίβϑβ 31,2. 5» 2, 2. 5» 3.12. 
ἀπομνημονεύειν, ΘΟΙΠΙΠΠΘΙΠΟΓΑΙΘ 8, 2, 

14. 
ἀπομνύναι, Ἰ ΓΘ] Δ ΠὯΟ Πρρᾶγθ ΤΌΙῚ 
“ὁ, 1, 8: 
ἀπομύττεσθαι, ἩδβιΙΠ) ΘΙΠΙΙΠΡΘΙΘ 1, 2, 

τὸ, δὲ 1, 45..3..8.8. 
ἀπονία, ἸΔΟΓᾺ ΠῚ ἀο γθοίας!ο 2, 2, 25. 
ἄπονος, Οἴϊοδιιβ ὃ, 6, 12. 
ἀπονώτερον διάγειν 1, 0, 8. 
ἀποπαύεσθαι τοῦ δάκνειν, ΘΕ] ΠΟΙ ΤΠΟΥ- 
οΓ 7, 5» 72. τοῦ ἀπολείπειν, ἩΟῊ 
ΔΙΠΊΡ] 18. ἀθβοῦοσα 1014. Ασοί. ἀπο- 
παύειν, τοῦ ἀκροβολίζεσθαι 8, 8ὃ, 
σι 

ἀποπειρᾶσθαί τινος, ἰθηΐαγα. 7, 2, 17. 
5...) 8. 

ἀποπέμπειν, ΥΟΤΙΗΙΓΓΟΥΘ 3,1, 42. ἀπο- 
πέμπεσθαι, ἃ 56 αἸπη6γ6, 6οχ 88 
ΠΟΙ ρΙ!ηδ 1, 2, 18. 

ἀποπνίγεσθαι, 5 ἘΠ Δ} 8, 2, 21. 
ἀποπτύειν, ΘΧΒΡΙΙΘΙΘΊΙ, 2, 16 Δηποί. 
ἀπορεῖν, ΔΙΩΌΙΡΟΙΘ 4, 5» 38. ἰρπο- 

ΤΆΥΘ 4. 3. 10. οὐδενὸς, Π.]]1118. ΤΟΙ 
ΘΟΠΒ1}1Ὸ ἸΑΌΟΓΑΥΘ, Π1Π1] ΠΟ οοη- 
ΒΊΆ]6ΓΘ 4: 4, 19. ἔργου, ΠΟῚ ΠΑ Θ 6 
404 ἀρὰβ 4, 5, 7. συμμάχων, οἃ- 
γῸ8 Ὀ6]}1 800118 4, 2, 30. ἀπο- 
ρεῖσθαι, ΔῊ]. ΠΘΒΟΙΓΘ αὐ [δοϊθη- 
στη 107, νὴ; ὅν 2 ΒΠΠΟΝ: 

ἀπορία, ΤΟΥ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΡ ΑΓ ΙΙΠῚ ΘΠ 
1, 6, το. ἀπορίαι, (ΠΟ υ] αΐθ5, ἴπο- 
Ρἷα 1, ό, 24. 

ἄπορος. εἶναι ἐν ἀπόροις, ἴῃ! ΔΗρΤιΒ.}15 
6888 1, 6, 2. 

ἀπορραψῳδεῖν, ΒΘη θη Γ115. ἀπ θοιηατι8 
ΟΧ ΡΟΘί8. ἀθοουθύ 15. τι, νοὶ] ἀθοδη- 

᾿ ἴαγο 3, 3, 54. ἱ 
ἀπορροφεῖν τοῦ οἴνου, σιιβίαγο νἹΠΙΙΠῚ 

τς 3. οὲ 
ἀποσβῆναι, οΧΒΕηρτ ἢ, 4, 20. ἀπέ- 

σβηκε, οχϑιϊηοίιπ δβϑί, Β}θ]αΐα τα οϑί, 
4 Ἰηϑυπἴο, 8, 8, 12. 

ΙΝΌΕΣΧ απ θοῦ 

ἀποσείεσθαι, Θχουΐογα, 5θββόύθιῃ, Εθ 
Θα80, 7», 1, 37: 

ἀπόσκηνοι, αὶ πΟη Θοάθιη αἰπηΐαν 
ΘΟΠΙΆθΘΓΠΙΟ, ΠΟῚ τη ΠΕ ΠΓΕΓ, 

ΟΡ». σύσσιτοι, ὅ8, ἢ. 14. 
ἀποσοβεῖν, ΔΡΒίοΓΓατη ὉΓΌΟΘᾺΪ ΔΙΌΘΓΘ 
2, 4, 22. 
ἀποσπᾶν, ΔὈΒίγΑΠΘΓΘ 7, 1, 6. 
ἀποστατεῖν, ἀβἤοοτθ 4, 5.» 24. 
ἀποστερεῖν, ῬΓναγΘ 5, 3» τὸν ξαυτοῦ 

τὸν δεσπότην, 86 ΠΥ] Ροϊοϑύαϊθ 6χ- 
616 3» τ ΤΣ ὅσοι ἵππους ἀπε- 

στέρηνται 6, 1, 12: 
ἀποστρατοπεδεύεσθαι πρόσω, οδδίΓΙΒ 

τηΟἴ15 ἸΟΠΡΊ 5 ΔΌΒΟΘαοΓα 6,1, 22. 
ἀποστρέφειν, ἃ νὶᾶ νΟΙΐΕΓΘ 2, 4, 25- 

ἃ ἴαρα ΤΟΙΓΆΠΘΡῈ 4, 3, 1. Δ]]]ΌΘΙΩ 
᾿ην] ὉΠ} ΔΌΪΓΘ 1060 5,1, 24. ἀπο- 
στρέφεσθαί τινα, Δ Δ]14 0 58 ἅν 6 Γ- 
[ῈΓ6 5, 5. 26. ἀποστρέφειν, ΥΕνΘΥΙ 
Ι, 4; 25. 

ἀποδεραφ ἢ: ῬΟΥΓΙΡΊ ΠῚ 5» 2, 23. 
ἀποσφάλλεσθαί τινος, ἴῃ τὸ {πτιβί 1] 

5» 2: 23. 
ἀποσφάττειν, ἸηἰοΥἤσογα 4, 5.6. Μαεὰ. 

86 1η 6 ΓΘΘΓΘ 7,» 3» 18. 
ἀποσχίζειν, ἈΝ ΘΙ]ΘΓΘ 4,1, 10. 
ἀποτελεῖν τὰ καθήκοντα, 5815 0678 

Οἴποϊο 1, 2, 5. τὰ μὴ προσήκοντα 
5, 1,14. τὰ τῶν θεῶν, δγη. θύειν τὰ 
ἱερὰ, ΟΡΘΙΆΓΙ ΒΔΟΤΙῚΒ 8, 5» 26. ΒΟΙΝΘΥΘ 
{αὐτιὰ 3, 2, 18. τὰ νομιζύμενα, 
τὰ δίκαια, ΒΟΙν ΕΓ γϑούραὶ οοπδβίϊξα- 
ὑπ} 3, 2, 19, 20. Ρογῆσογο, 4ἀΘ ῥτο- 
ΤΉΪ550 ΡΓΕΟΒία 0 3, 2, 16. καλὸν, 
ΓΒΠῚ ῬΓΦΘΟΪΑΓΘ σΌΓΘΓΒ 4; 1», 2. 

ἀποτέμνειν, ἀτηρ ἴδ 8, 2, 2. 
ἀποτίθεσθαι, τϑοοπάθιθ, βΒούναθ ἴῃ 

ἀιϑῖ1πΔ αι 0,1, 15. τὰ ὅπλα, 
ἉΥΙηἃ ΦΘΡΟΠΒΙΘ, ΓΔ ΘΓ 4, 4,11. 

ἀποτίνειν, ΒΟΙΪνοΓο 8, 8, 6. ἀποτίνεσθαί 
τινα, Ὁ]ΟἾΒΟὶ 5, 4» 35. 

ἀπότομος, ῬτεΓαρτιβ, ῬΙΘΘΟΘΡΒ 7» 2; 3- 
ἄποτος, Β1η6 Ροΐιι 8,1, 42. 
ἀποτρέπεσθαι, τονονῖϊ, νε6] ἀοῇκοϊογο 

ἀδ νῖα, ᾿[6υ βιιβοθρύμπμῃ ΠΟ ῬΘΓΒΘΟ 
8;.6. τό. δι αύθης 

ἀποτυγχάνει ἉΠη ΓΘ ΓΘ : ὅς 45- 

ἀποφαίνεσθαι τὴν γνώμην, ἈΡΘΓΙΡΘ 4. 
1, 4. ἀποφαίνεσθαι (τὴν ἐπιστήμην) 
ΎΝΝ 8,.8,. 2. 

ἀποφάναι, ὨΘΡΆΓΘ Τ. ὅ, τ. ὁ. 8.)55. 
ἀποφέρειν τὰ ὅπλα, ἀεροδίία αὔνετο 4. 

2, 32; 338. δασμὸν, ΡΘΠάΕΓΘ 4, 5» 4. 
4. Ὁ, 9. δῶρα ΥΙ, 4, 26. 

ἀποφεύγειν, οἢπιρσοτο 1, ύ, 40. 
ἀποχειροβίωτος, ατιὶ τηᾶπιὶι νἹούαπη 510] 

συφουῖ 8, 3. 37. 
ἀποχωρεῖν, βοσρίρογο, ΟΧΟΘΓΠΪ 1, 2, τύ. 

ΔΌΪΓΘ 4, 5» 183. 
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ἀποχώρησις, ΤοοΟΡίαΒ 5, 4, 40. 
ἀποψᾶσθαι τὴν χεῖρα, 5101 ΔΌΒΙΕΓΡΘΓΘ 

ἸΠΔΠΕΙΠῚ 1, 3. 5. 
ἀπρακτεῖν παρά τινος, 11] ᾿τη ΟΊ ΤΆΓΘ, 

ΤΡ ]βαιη ἴουσθ δρᾷ 1, ύ, 6. 
ἀπρονοήτως, ᾿θΙη6 6, ᾿ΠΟΟΠΒι ἀθγαΐθ 1, 

ἀγα, 22. 
ἀπροφάσιστοι σύμμαχοι, 50011 ΡΙΌΙΗΪΙ 

εὐ Ρᾶγαῖ! δα οἰποίαχη 5. ει Πα ΠΠὴ 2, 
ἄς 1. ἀπροφασίστως, ἸΙΘΠἴΘΓ, 5116 
ΘΟ ρΡῚν ΘΥΒδ ΟΠ ποιεῖν 2, 3, ὃ. πεί- 
θεσθαι ὃ, 1, 20. 

ἅπτεσθαί τινος, ΔΙΠΟΟΓΘ Δ] ΘΠ, τηο- 
Ἰθϑύμτη 6556 οὖ ρσγᾶνβ 8]|16 1 1, ύ, 25. 
Δ ΠροΓΘ, ἀρσρτθαὶϊ, ορρ. ἀπέχεσθαι, 
ΠΕ ΤΣ 

ἀπωθεῖσθαι, γΒριτ Δ ΓΘ, ΒΡΘΥΠΟΓΘ ύ, 1, 
26. 

ἄπωθεν, Θ ἸΟΠΡΊΠΑΠΟ 5,1, τύ. 
ἄρα οὖν, πὐππ 1 ἢ Ζ2,.2. τδ. 4, 3; 

8. . ἀρά γε, πατη ἢ τ. 12: ὩΣ 2.1. ἀρ᾽ 
οὐκ, ΠΟΠΏΘ ὃ 3, 3, 52. 

ἄρα, ἸρΊσαΓ 4. 6, 4. ἴῃ ΔΡΟΘΟΒΙῚ ροβῖ 
ἀπεκρίνατο, εἶπεν 1, 3. 2. ὃ. 4: 7: 
Π0Εὺ ὁ δὲ 1; 2; ὃ. μοδβὺ ὡς 1, 4.9 11. 
8, 3, 25. εἴτ᾽ ἄρα---εἴτ᾽ ἢ, 2, 20. 

ἀργεῖν, ἃ ΟΡΟΙΘ ΟΟΒΒΆγ 6, 2, 22. Οἵ! - 
ΟΕ 6556. ΠΟ ἰΔοΥ μἀο ν]οΐτ τη 
Β101 ΡΆΓΔΙΘῚ 1, 2, 15. Ρ6Ι ΒΟσΟΡαΙΔΙΩ 
ΠΟΡΊ ΟΥ̓ Θ᾽ 2. 4; 5: 

ἀργὸς, οἴϊοδιιδ, 41 ν]ούππη 510] 180 0- 
ΤΌΠΟ ΠΟῊ ΠΟΥ 1, ύ, 17. 

ἀρέσκειν, ῬΙΔΟΘΙΘ 3, 2, 20. 
ἀρεστὸς, ϑγαῖαβ, δοοαρίαβ, ᾿πουηατιβ 

2, 3, Τ: 
ἀρετὰς μεγίστας καὶ ἐπιπονωτάτας τα- 

ρέχεσθαι, νιγυυύθ8. Βαπητηδ8 οἱ α1ΠΠ- 
ΟἸΠ]τηὰ5. Θχ θοῦ 8, 1, 20. νἱτα 
Ὀ6]Π1οα, [ουττο 4.1, 5: 7»1, 18. 
ἀρετὴ ἡ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις, 
ΨΙΓΤ18 ΤΟΙ ΠΤ] Δ ΔΙῚ ΓΠΔΧΙΠηΔ, 
ἢ. δ. ΤΟΥ ΠΟ," 4, ἃ. 54. [οὐτηᾶ 
ΠΟΥΡΟΙῚΒ νϑημϑύδ 5, 1, 4: (6 θΟῃΟ 
4ΕΟΟΙ Πα 116 ΘΟΥΡΟΙῚΒ Δηϊταῖνα αἸοΙΥ 
ΠΥ πὲ ὁ 

ἀρήγειν, ΒΙΘΟΌΓΓΘΥΘ, ΟΡΘΠῚ δ ῪΘ 1, ἢ» 
τῆν ΟΞ 8: 

ἀριθμός. καταλέγεσθαι ἐν ἀριθμοῖς τακ- 
τικοῖς 3. 3, 11, Θχίγα ΟΥΙΠ ΠῚ Πιι- 
ΤΊΘΙῸΒ νον (ὑδιηθυδυῖτι8, οἵ σοτηρα- 
ταῦ ΡΙαθ τὴ ἀθ Ῥαγαβιίο : Ραγὰ- 
Β1{0ΠῚ 5101] 6556 θχίχα ΠΕΠΊΘΓΙΙΠΙ. 
ΑἸΙὰ βιρηιβοδίοπο “Ἰοῦς ΧΘπορΠοη 
ἀριθμὸν εἰ ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν ποι- 
εἶσθαι, ἰα γοῦιιθ. Ἰὰς πος ἸΙοοο τακ- 
τικοὶ ἀριθμοὶ ϑυιηΐ γϑοθῆβιιβ ΘΧΘΙΟΙ- 
[8 Οαπὶ ΘΧΟΓΟΙ ΑΓ ΟΠ τι5 ὕδοῦϊο 5 
σοη] πο, ααϊθιιβ δάάθββο ΠΟ Π6- 
6586 μα θοὈδπί μυρίαρχοι οἱ τε]ϊααὶ 
ἃ Χομ. ποιηῖπϑίὶ ργρίθοι, 5ΟΗΝ. 
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ἀριστᾶν, ΡΙΔΠάΘΙΘ 1, 2, 11. 46 οἷΡο 
τηδύμ!ϊηο δηίθ ρτο]αη ὦ, 4, 1. 
ἀριστοποιεῖσθαι 3, 2, 11. 4.»1,0. 

᾽ 7» 3: ὃ. ᾿ , Ω . 

ἀριστερὸς, ατὶ 51π]|ΒἴΓατη ΟὈ δῦ ΘΟΥΩ 

5 3» 89. 
ἀριστοποιεῖσθαι. Υ, ἀριστᾶν. 
ἀρίστου τυχεῖν, ῬΓΔΠααΠη ΒΌΙΠΘΙΘ 4; 

2, 38. τῷ ἀρίστῳ ἐντυχεῖν 1, 3, ΤΙ. 
ἄριστοι, ΟΡ ἰπηδῦοϑ να πα Θ. 2 ΎΕΖΘι 
ὡς ἂν ἄριστοι εἶεν μάχεσθαι 5. 3.),44. 
ἄριστα οὗ τὰ ἄριστα “πράττειν 6.2: 

ἀρκεῖν, ΒΔ [15 6556. οἵῳ ἀρκεῖ---εἶναι, Ω 1, 

τ8. οὐκ ἤρκεσεν αὐτοῖς ζὴν 1, ύ, 45: 
3» 3» 3: ΒΔ []5[Δ 6 ΕΓ. 4» δ» 44. πράτ- 
τῶν ; ἰΐα ἀρκεῖ μηχανώμενος 5, 4; 36. 
Ἰλατγαῦθ, 46 ΟΡΒΟΠἾΒ, 488 ΠΟ ᾿ἣΝ 
6116 σΟΥΓΕΑΠΙΡ 11, 6, 2, 21. ἕαυ- 
τῷ ἀἸααΙ 18, 41] 51Π6 Δ11Χ1}10 Δ]16η0 
510] Ἶρ88 Ροίεβί ΘΟΏΒΆΪΘΓΘ 4 5 1: 
ἤρκει ἂν αὐτῷ τοῦτο ἀντὶ, οϑϑϑί οἱ 

Ἰοοο 2, 2, 31. ἀρκεῖ, ἥν ϑϑϑ ας: Τῆς: 
2, 6. ἀρκούντως, 5818 5» 5: 16. 

ἄρκτος, Βαρίθηϊο 8, ὃ, 1. 
ἄρκυς, Υοῖθ 2, 4, 28. 
ἅρμα, οὐττὰβ ὈΘ]Π1ΟῸΒ 6, 3, 8, 21, 24. 

πολεμιστήρια, 6, 1, 20. 
ἁρμάμαξα, ἘΔΥΙΠΔΙηΔΧα, ΟΔΡΡΘΗ ΠΩ 

Ῥουβίοσσῃ, απὸ γνομθθαηίαν τη1|16- 
768 δὲ Ρῥῃθιῖ, δγαΐαιιθ σοορθυαμα 
Β06η8. μοσὰβ. ΟἸδββίοιιβ δϑῦ 0, 2, 
80. 601}. ὃ. 22. ὉΙΒΕΙΠΡ Ια 80 
ἁμάξῃ, 85 γϑῃθ δῦ σοι ΘΔ ΠΏ 4. 
ὅν. τὸ ἃ ἅρματι; Ὁ..3. 8: ᾿Οὐπῆ 2. 
{ 8.26. Ἢ ΟΣ 250.. Ὁ. ΤῈ: 

ἀρ ξενδο 8δἃ σαγγιπιὶ ΡΟΥΘ Ώ5, δί- 
φρος 6, 4:0. 

ἁρματηλασία, γαῖϊο τορΘηογιη οἴ- 
ταιατη ὈΘ]]ΠἸσογττη 6, 1, 27. 

ἁρματηλάτης, ΔΌΤΙΘα 7, 1, 15, 20. 
ἁρμόττειν, ΘΟΠΡΎΤΙΘΥΘ, ΘΟΏΨΘΗΪΘ 2,1, 

τὸς τῷ» τὴ. 1, Ὁ. 18: κρύπήηθῖτου 
ἁρμόττοντος, Ἰπάοχ 46 6ο, ᾳποα 51 
αρύθγη οὕ ΘΟΩΡΤΠΙΠΘῺΒ 1, 23, 17. 

ἁρπαγὴ, ΤΆΡΙΠΔ 1, 2, 6. ΑἸΓΘΡΌΙΟ 1} 15 
ΔΤ ΤΩΣ 

ἁρπάζειν, νὶ ΘΥΡΕΙΘ 4, 6, 4. ἁρπασό- 
μενὸς 7. δ᾽ ἂν ΑΥΤΙΒΒΙΘ 2, 5; ΤΟ: 

ἅρπαξ, Υὰραχ 1, 6, 27. 
ἁρπεδόνη, Ἰαατιθιιδ 1, 6, 28. 
ἄρρητον, 5116} 10 ῬΥΘΘΙΘΥ ΒΒ 1, ύ, 

14. 
ἄρταμος, ΠΟ] τι8 2, 2, 4. 
ἀρτᾶν, ΒΌΒΡΘΠ ΕΓ, ἤρτηται ἱμᾶσιν 6, 2, 

42. 
ἄρτι, τῶοῦο, ρᾶυ]ο δηΐθ 1, 6, 22. 4.1; 

5. 4.0,5. 5» 3» 20. 5» 5: 86. 
ἀρτοποιὸς, ΡΙβίου 5: 8: 39: Δηῃού. 
ἄρτος, Ρᾶη18. ἄρτους ποιεῖν παντοδα- 

ποὺς 8, 2, 6. 
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ἀρτοσιτεῖν, ῬΡΆΠ8 νΕ86] 6, 2, 28. 
ἀρύτειν, ᾿ΔΙΓΙΓΘῚ, 2, 9. ἀρύτεσθαι, 510] 

ὨΔΌΓΙΙΓΘΊΙ, 2, ὃ. 
ἀρχεῖον, τορὶα, Πρ ὑνειον Ἐι 1,5: ἀρχεῖα, 

ΡΑ]αΐϊα Ῥυοσθγατη οὖ τηδρΊ ΒΓ τὴ 
α5.2..9. Ὁ .. ἢ» 95- 8. Β᾿ ἢ ῸΠ8Β 
ῬΓΟΘΘΓΙΩ [ἢ ΡΓΟν οἰ 5 8, ὁ, 1. ὅδι 
8]. ἀἸσαηΐαγ, 4] ἃηΐα ἀἰο ονδηΐ 
οἶκοι τῶν λων τοῦ Κύρου. 

ἄρχειν τοῦ λόγου, Ρτϊτηστη ᾿ποῖροῖβ ἀ1- 
Ο6Γ6, 586 ἄρχεσθαι τοῦ λόγου, Ἰῃϊλ τη 
(ΠἸΘΘΠΩ͂Ι ἔβοθυθ, 4..1. 16... ὅ.α, ὁΣ ἢ. 
55 48. δρόμου 3,53,6. ἄρχειν τινὸς, 
Τορθῦθ, ροίθβδίϑίθιη Πᾶθο 6 πθδιη- 
ΟΠ Θ 1 ΔΙ ΊΊΘΠΛ 1, 1, 2, 3. εἰσό- 
δου, ὨαΡοΥΘ ροίδβϑίδίθιη σΟὨ ΒΘ 641] 
ΔΙ 5. 1, 3,14. (ΟΙΩΪΏΔΙΊ 1.1, 18. 
ἄρχων, Τεχ 4,1, ὃ. πηρθγδίουῦ,, τη ]]1- 
ὕπτὴ ἀτιχ 1, 6, 25. ἄρχεσθαι λόγου, 
ΠΟΙ ΡΘΙΘ ΠΟΘ 6: 1 Ὁ... 2... ὅὉν 3. 
1,9. 3» 2, 28. 3, 3. 13. 6, 2, 24. 
8, 7» δ: 81η6 λόγου 5:2; 25. ἄρχομαι 
τοῦ σίτου, εδεγα ἱποὶρίο 8, ὃ, 9. 
ἄρχομαι διδάσκων, ἸποΙρὶῸ 'ἄοοογο 
8, ὃ, 2. ἀπολείπων, ὃ, 7, 26. ἐπι- 
μελόμενας, 11 ἴδ ο]0 ἃ ΟΤΆ 1, 2, 
2. ἔτι νέου ὄντος σου ἀρξάμενος 
ἐπεθύμουν, 5ἰαϊ!πη ἃ ἡπνοηίιΐθ οὰ- 
Ρ᾽άτι8 ΘΓΆΠῚ 7, 5» 48. ἀρχόμενοι, οἱ, 
4] Ρᾶγθηΐ ἸΏ ΡΘΓΙΟ ΔΙἸου} 1181, 0, 8. 
ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου 5,1, 24. 

ἀρχὴ. ἸΠΔΡΟΙΠῚ ΙὨὩἸ]ΠΠΔΥΘ 5. 5», 16. 
ἀρχαὶ, πχαρ᾽δίγαῦιι8, 4] σογαηῦ τηᾶ- 
ἐὐήτμισ 1,2,12,13. 4, 2, 20. 4, 
"1 νας δ0. ἀρχὴ μεγίστη; 5. 1η- 
τηνι τηδρΊδίγαίιιβ ΤΑ ᾶς δὰ ἔχειν 

ἀρχὰς, ΒΘΓΟΓΘ τη ρ]βὑΓαὐα πὴ ὦ  ἂ- Ὁ. 
8, 6,18. τὴν ἀρχὴν λαμβάνειν. 1 11η- 
ΡΕΙΟ ΡΟΓῚ 1, 5, 2. ἀρχὴν μὴ, 4 Ὁ 
1010 ΠΟΙ, 6, τύ. "τὴν ἀρχὴν μὴ, 1, 
2.9 3, ἔργον τὸ ἀρχὴν καταπρᾶξαι ἢ, 

» 5: 6. Ρ ἈΝ κ Ἁ 

ἀσέβεια, Ἰτηρϊοΐα5, περὶ τοὺς θεοὺς 8, 8, 
6. νἱοϊαί!ο Πάδὶ Πα ΓΊΒ4 116 ΠαγΆ Πα] 2. 

ἀσεβεῖν, Ἰγηρ] 1 6588 περὶ ξένους, 5). 2, 
1Ο. 

ἀσεβὴς, Ἰτηρὶι85 ὃ, ὃ, 2}. 
ἀσθενεῖν, ᾿πηροϊοῃΐθιῃ, ΟρΡΊθιι8 ἀθϑίνα- 
τυ 6586. 5» 2».28. ΦρΤΟΙΆΓΘΙΊ, 4.2 
Ἐπ δ. 5, ὍΠᾺ 

ἀσθενὴς, ἸγΩὈΘΟ.]]υ.8 1, 5, 2. 1, 6, 46. 
ἀσθενοῦν, ἀΘὈΙΠΓΑΥΘ, 5. 3. 
ἀσινὴς, ἸΠΠΟΟΘΙΙᾺΒ1, 4; 7. 
ἄσιτος, Β1Π6 ΟἸῦο 4. 2.46. ἢ- 5» 52. 
ἀσκαρδαμυκτὶ, ΠΧῚΒ ΟΟ]18, ΠΟῚ ΘΟΠΗΪ- 

ΨΘΠΓΌΌΒΙ, 4, 28. 
ἀσκεῖν τὸ σῶμα ὁμοίᾳ τροφῇ, ΘΟ 6Π) 
νοῦ ΘΟΥΡΙΙΒ ΟἸΙΓΆΓΘ 2, 3, ὃ. ἃπηοί. 
τὴν σιωπὴν, ἴΘΠ6γ6 5116 η τὴ 5,.3»42. 
ἀσκεῖν κρείττους εἶναι 4, 2, 45. εὖ 

ΙΝΕῈΧ απ σῦξ. 

ποιεῖν, ἀο Οροσϑπι υὖ [ΔοἸδΠὶ Ρ, 5. 12. 
οΟηἕ, 1, 6, 29. τὸ σῶμα πρὸς ἰσχὺν, 
ΘΟΥΡτ5 τρά ἄθν γΤοὈτιβίτιπη ΘΧΘΥσΘ Π60 
2.1, 20. εὖ ἠσκηκότες, ΘΠ ΘΧΘΙῸΪ- 
8} ΡΤ ΥΩ; 

ἄσκημα, ΘΧΘΥΟΙ τη ἢ, 5» 79- 
ἄσκησις, ΘΧΘΟΥΙΟΙαΙΙΟ ὅὃ,1, 12. 
ἀσκητὴν εἶναι τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔργων, 

ΓΟθὰΒ ΠΟμοϑῦϊβ ὈΟΠΙβαμ6 ΒίθαΘΓΟΙ, 
ΒΤΩΣΣ 

σμα, ΟΕΥΤΩΘῊ 3, 3. 55- 
σμενος, ΟΠ ΔΏΙΠΩΙ ΘΟΕ ΠΠ1ὰ Ρ, 3. 15. 
ἄσμενοι, ἸἸθΘηΐΕΥ, πο οὐδοῦ, 86 
Β8 νο]ηΐαίθ 2, 4; 36. 5. 4. 6. 

ἀσπάζεσθαι, ΔΙαΡΙΘΧΑΙῚΙ, 3, 2. 5» 5» 35» 
ΒΑ]υαὔΔΥΘ 2, 1,1, 2. ΟΒΟΙΙΪΔΙῚ 6,1, 47. 
δ}. καταφιλεῖν 6, 4, 10. ΔΙΏΔΓΘ, 
ἸηΔΡῺΪ [ΔΘΘΓΘ, ΠΟ]ΘΥΘΙ, 4,1, 26. 24, 

8,10. 4. 2, 42. 5..3, 31; 6.8 
ἀσπὶς, Βα ζιη,. ἐπ᾽ ἀσπίδα, Βι ἸΒΙΓΟΥΒΙΙη 

: ἦ 2: 6. 

Ασσύριος, ᾿ΑΒΒΥΤΙΟΓΆΙΩ ΓΘΧ 2, 4; ἢ» ὃ. 
ἀστεῖος, Υ̓ΌΔΠΙΙ5, [αοοί8 2, 2,12. ὃ, 
, 4» 28. 
ἀστραπὴ, [υἸσὰν τυθι 
ἀστράπτειν χαλκῷ, δογ6 ἔα] 6 78, ΘΟΓᾺΒ- 

ΟΔΥ6 6, 4,1. 
ἀσυγκόμιστος καρπὸς, ἴγιρο8. ΠΟΙ ΠῚ 

ἙσΟἸ]θοίδθ ᾿ῃ ΠΟΥΤΘᾶ 1, 5», 10. 
ἀσύμφορον, 10 {116 5» 2, 24. 
ἀσύντακτος, τη ραΓαΐιι5, ΠΟῺ ᾿Πδὑγιιοἴι5 

4, 8. 31. 1. 8.331. 8,1, 48, 
ἀσυντονώτατα ἔχειν πρὸς τὴν πορείαν, 

106 ΤΏ] Π]ΠῚ6 Πα ΓΆΓΘ, ΡΟΓΠ] ΔΤ θηΐθ 
ΡῬΓΙΟΡΤΘΟΙ 4. 2, αἷ- 

ἀσφάλειαν ποιεῖν, τέ. παρέχειν. τινὶ, 
{πππὰ ΤΟ ἄογθ 4, 5. 27, 28. παρα- 
σκευάζειν, τύ Δ]1] πα οὖ 8[80}16 
ΘἤοοΥο 8,1, 45. 

ἀσφαλὴς, (08.2.1, 9. ἐν ἀσφαλεῖ εἰσι 
τοῦ μὴ γενέσθαι 2, 4,138. τοῦ μηδὲν 
ποιεῖν 3, 3, 31. ἀσφαλέστατα εἰ- 
δέναι, ΠΟΥ ΠΙΒΒῚΠῚΘ ΒΟΙΓΘ, Β1Π6 ΡΘυΊσα]0 
ΘΥΓΔΙΩΙ 6, 5, 18. 

ἄσφαλτος, ὈΙτα πη 7, 5» 22. 
ἀσχολίαν παρέχειν τῆς σωτηρίας ἐπιμέ- 

λεσθαι, Ἰτη ρα γ6 4110 ΠΉΪΠῚ18 ὃ, 1, 12. 
τῷ εὐφραίνεσθαι πολλὰς ἀσχολίας 
παρέχειν, ᾿πηρΘα!πηθηΐο 6886 00 
ΓΏ]Ώ118 Ἰδοῖο ΔΏΙΠΟ 6586 ΡΟΒΒῚΒ ὃ, 7. 
1. 

ἀτακτεῖν, Δοϊθ ἀθβθιθ οἵ οὐ Π68 7, 
2, 6. οΥΙηΪ8Β 6588 πορ])) ροπίριῃ, 
Ἰορ68 οἵ Ἰπδύϊαϊα νΊ Αγ ὃ,.1, 22. 

ἄτακτος, Ἰπογα!ηδΐίιβ 1, 6, 35» 37- 

ἀτὰρ, οἱ ψοΣΟᾶν τ κῶ». ΑΘ. 
ἀτάρακτος, Ἰηϊγοριάιδ, ῷ, Ἰριϑᾶν 
ἅτε, αυΐρρθ. 6. ραγίο..1, ἃν. 8. 

4. ϑι, ιν. πον 
ὅμῳ» ὦ ἥδ 

ὥυ 

ἄν.9., 8. 
ο. φορῆ, 4, 5, ὃ. 
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ἀτημέλητος, ἩΘρ]ΘοίτιΒ, Ζὰ] ΠΟῚ ΟαγΑΙαΣ 
5.4.18. ἀτημέλητον γίγνεσθαι, π6- 
ΘΠΡῚ 8,1, 14. ἀτημελήτως ἔχειν 15. 

ἀτιμάζειν, Ἰρτ ΟΠ] ἶα ΠΟΐδΓΘ 1, ύ, 20. 
2, 2, 27. σΟΠΒΠΊΏΘΓΘ, ΡΥ ἀΟΘΙΘ 

ὅ».2; 86. 
ἀτιμία, ἸΘΠΟτΗΪηἶα 2, 2, 13. 
ἄτιμος, ἸΡΟΤΏΙηΪἃ ποίαϊτιβΙ1Ι,2,14 βώς, 

νἱΐα ΟὈβουΓα, ΠΟΠΟΙΤΗ ΘΧΡΕΙΒ 2, 3; 
ΤΊ; ὄνομα, {ΓΡ6 Ποιηθη ύ, 4; 7. 

ἄτοπον, ἸΠΙ ΤΠ 2, 4.11. ἄτοπα, 4186 
Π.]110 πηοᾶο διηΐ ΨΘΙΟΒΙΠΏ1]11ἃ 7. 2, 
Ἐδ. 

ἀτρεμίαν ἔχειν, 4θ]ΘΒΟΘΓΘ 6, 2, 12. 
ἀτριβὴς, ἀθὑγ! ΘΠ] ΘΧΡΘΥΒ ὅ, ὧν; 27: 
ἀτυχεῖν τινος, ὨΟῊ 5566] ὃ, 7.6 ἘῈ Τί; 

ΠΟῊ ᾿ΠΠΠΡΘΙΓΑΓΘΊΙ, 3.14. παρά τινος, 
δ Δα Ὠ1] Ἱπηρδίτανο 1, 6, 6. 

αὖ, Υυγβύτη, 51Π11}} ΤΏ 060, ΦΠΟΠΌΘΙ. 1, 
ΤΠ ἘΠ ΕΠ 1 ΥἹΟΙΒΒΙΠ). ΘΟΠ Τα Ἵ; 4: 
53 2... 2. οὕτως αὖ 2, 4; 26. αὖ 
πάλιν ἢ, 2, 13. 

αὐθημερὸν, 60 1080 (16 2,3, 50, 51. 8» 

8» 4. 
αὖθις, Υυγϑύτχη, 1ΠΘΙ 1, 4: 5. 2.191. 

8110 ΤθιῦροΟΥΘ, ροβίμδο 2,1, 7. 6,1, 
40. αὖθις παρέσομαι πρὸς σὲ, το 100 
8} ἴ6 8; 5. 32. 

αὐλεῖσθαι, υτάτιτα οδηΐα 56 ΟὈ]θοίδυθ 

1: 
αὐλίζεσθαι, ῬοΥποοίαγα 4, 6, το. 
αὔξειν, ἀιλρογ Δ]1 τιθῇ ΟΡΙθιι5 1, 6, 45. 

8, 4,1. αὔξεσθαι, ἸμΟΙΆΓΘΒΟΘΙΘ 4, 
Δ. ἜΣ. ΔΡΘΙΙ δ. 8.1: 

αὔριον πρῷ, οΥ̓αδίϊη0 ΟΠ] οπ]0 4, 6, το. 
.1» 8». 40. αὔριον ἕωθεν 4, 2, 6. 

αὐτάρκης κτήσασθαι, ΡΑΥ Δοα ΓΘ 60 4, 

.3» 4: 
αὐτίκα, ΘΧΘΙΊΡΙ] ρΥδία 1, ὅ, 9. 2,1, 20. 

ἘΣ 1) Ὁ. αὐτίκα. - ἐπειδὰν, βπΠ ]αίατο 
3,2, ὃ. αὐτίκα μάλα, Βδ[ τη 4: 2, 21. 
8, 2, 46. ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προ έθαι 
αὑτοὺς, (ΕΔ 01 δα νο]αρίαίοβ, 80 
ἴδοι], βῖηθ 110 ἰαθοτο, ρϑυοὶριαπίαν 

.7» 5» 16. δῷ 
αὐτόθεν, Ἰῃ16, 6Χ 1110 1080 ἸΟο60 2,1, 4. 

1η66. 6Χ ἼΠΌΘ 5, 2, 30. 1116 6, 2, 
τ. 

αὐτόθι, ἸΌϊ 4.1, 6. 
αὐτοματίζειν, ΕΧ ΔΥΌΙΓΙΟ 510 ἀρθῖθ οἵ 
ἸποοηΒι ο Δ]ίθ ΓΟ 4, 5.» 21. 

αὐτόματος, 58 ΒΡΟΠΙθΘΊ, 4. 123. 
αὐτόμολος, ἰγαηΒίπρα 2, 2, 48. 

' αὐτόνομος, ΠΡΘΥ, 518] 7718, 41 8118 
Ὁ ΓαΓ ἸΕΡΊ ΙΒ 1,1, 4. 

αὐτόπτης, 4] ρΡ86 ᾿ΠΒΡ1Ο]ῦ, ὩΟΠ ῬΘΙ 
Ὁ]Π105 5» 4, 1, 

αὐτὸς, Βοίτι5 8, 4,2. αὐτοῖς τοῖς ἵπποις 
κατακρημνισθῆναι 1, 4, ἢ. αὐτοῖς 
στεφάνοις 3. 3, 40. σὺν αὐτῷ τῷ 

40] 

θώρακι 2, 2,9. ὁ αὐτὸς ο, αἰ. Ἰάθτη 
3. 3» 35. τούτοις ταὐτὰ ἔλεγον, Θδάθ πη 
αἰχουιηῦ απ188 111} 0, 2,11. τοῖς αὐτοῖς 
Κύρῳ ὅπλοις ΓΕ ΜΜΟΣ ἘΝ ΠΟ ας ἘΖΣ 
ὁ αὐτὸς οὗτος, Ἰάθπι 1116 ό;» 5» 8: 

αὐτοῦ, 1011, 4.1. αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ἤ,1,23. 
αὐτουργὸς, 4Ὰ] ΟΡῸΒ 1086 ἴδοϊδ 7, 5, 67. 
ἀφαιρεῖν τινά τι, ἀθίγαΒουο, ΘΧΟΙΡΘΙΕ, 

ΤΟΙ (616, σφίσι τὸ συστρατεύειν, ἢ, 
1,44. Ἴ. 2, 26. ἀφαιρεῖσθαί τινά 
τι, ὉαΙΠΊΘΙΘ Δ]10Ὰ] 8]14 16 4, 6, 4. Π, 
δ οθ ἢ. Ἐρ χθο δὲ ΨεΊΖοι ἀφδεμξν 
σθαι, δἸῖθπα ΓΆΡΕΙΘ 8, 2, 9. 

ἀφανὴς, ἃ σΟὨΒΡΘΟΙΤΙ ΓΘΙΩΟΙΤΙΒ, αἰ6 ἰοοῸ 
3, 3. 28. αἱ ὨΟῚ ἴῃ σΟΠΒΡΘΟΪΆΠῚ 
Ῥιδαϊ Π..2.: 22. 

διβ εὐδζοί παῖδας καὶ γυναῖκας, 6 60η- 
Βρθούα ΒΟΥ τη ΔὈΒΌΓΠΘΓΘ 1 ΒΘΓΥ]- 
ζαΐθιη 7, 2. 12. 

ἀφειδέστερον κολάζειν, ΒανοΥ] 8. Δη1- 
τηδαἀγογίεγο 4, 2, 47. 

ἀφέλκειν, ΔὈΒΟΓΔΗΘΓΘΙ, 4, 24. 
ἀφηγεῖσθαι, ἀπισοτη 6588 ἴῃ τϑοθάθηηο 

Ὅν. Δ. ΘΟ 
ἀφθονία, οΟΡΪἃ 1, 4, 17. ὅτι πολλὴ 

ἔσοιτο ἀφθονία. τῆς----συνουσίας Ἶ, 5, 
ἘΠῚ 

ἄφθονος, ΘΟΡΙΟΒι1Β 2, 4,» 11. 3, 2, 30. 
ἀφιέναι, ΑἸγηϊΓΘΥΘῚ, 2, 8. 8,1, 6. εἰς 

τοὺς ἐναντίους, Δ Ποδβύθβ. ΔΌΪΘΡΑΓΘ 
6, 2, 2ο. 84 οοϑυϊδησ απ δ 6 γ8 
8, 3, 25. 22. ΘΟ ζογΘ 6 τηϑηι [6- 
ἴὰπὴ 1, 2,9. 23,3, ύο. ΤΟ] ΠΩ ΘΙ, 
ΠΟῊ ΤΘΟΙΡΘΡΘ, ΟὈ]δίαχη 491,10. π6- 
ΒΊΊρογο, Αἰ 611 ΥΘΙἸΠΩΌΘΙΘ Ι, 2, 2. 
ΡΟ (66, ΠῚ ν ΘΓ 1, 4,15. [1- 
ὈΘΓΆΓΘ, εὲ τινὰ τοῦ κινδύνου, ΠΟη ἴα- 
ΟΕΙΘ ΡΥ ΟΙΡΘΙη 5: 5» 20. ἀφέμενοι 
τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν, ὨΟῺ 
Ῥ᾿ ΣΙ ΠΠΔΓΆΤΩ ΤΟΙ δύ! 18 αἸβίγαςι 
2. 1 ἴηι 

ἀφικνεῖσθαι εἰς τὸ ἴσον τῇ ἱππικῇ τοῖς 
ἡλικιώταις, 60 ναλ νι αΐ ῬΆΓ 818 
ΘΟ ΠΑΡ ῈΒῚ, 4, 5. εἰς λόγον, ἱποῖ- 
6.6 ἴῃ ΒΟΥΠΠΟΠΘΙῺ 2, 2,1. 

ἀφιστάναι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, ΘΟΥΌΓα 8}1- 
Ι08 δῦ 60 δυθυ ον 8, ΔΌΔΙΙΘΠΔΙΘ 5. 5» 
40. ἀφιστάναι τινὸς, ἀΘἤΘΘΡΘ. 4, "» 
11. πόνου, ἸΔΌΟΥΙ 855 ΒΕ ΓΆΠΟΙΘ 5, 
5» 18. ἀπό τινος, ἀεἤσονα 5, 4,1. 
ἀφίστασθαι, ᾿ἴϊποτα ἀθοθάθγθ, Ἂ6- 
ΟἸἸΠΔΥΘ 7.1, 6. πρὸς πολεμίους, δα 
Βοβίθβ ἀβθῆσθιθ 3, 1,12. ἀποστῆ- 
ναι, ΒΘΟΘῦ ΘΓ ", 5. 7. 

ἄφοβος, τηὐτορὶπ8 6, 4. 20. 
ἀφορῶντας παίειν, σε ἀρ Γ6 ἀν ΘΥ808 7. 1» 

46. 
ἀφροδίσια, τὰ, ΥῈ8 ΨΘΏΘΓΘΟΘΙ, ύ, 24. 
ἀφροντίστως ἔχειν, ΒΘρτοΤη εἴ ΒΟΟΟΥ- 

ἀδθπ 6586 1, 6, 42. 
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ἀφρόνως ἁλίσκεσθαι, ῬΥδ ΒύπροΥΒ οδρὶ 
τύ. 40. 

ἀφροσύνη, ἀοηηθηα 6 ΠΙΠΉ]Ο Ψ]ΠῸ 4, 2, 
21: 

ἄφρον σῶμα, ΠΟΥΡΒ 1Π5]Ρ16Πη8 8, 7. 20. 
ἀφρονεστέρας ποιοῦντας τὰς γυναῖ- 
κας 5.1, 39. 

ἀφυὴς, Ἰπορῦτιιβ Ὠδύαγα 1, 6, 32. τὸ 
σῶμα οὐκ ἀφυὴς, 41 οδῇ ἔοΥΠηδ 6ΟΥ- 
ῬΟΥῚ5. παπα ᾿ηάθοοτὰ οὗ Ἰπνθη βία 2, 

τι ᾽ν , 
ἀφυλακτεῖν τινος, ΟΠΠΘΙΠ ΓΘ] ΟἸΓΆΠῚ 

ΒΡ] ΘΟΥΘ 1.5.0; 5: 
ἀφυλάκτους λαμβάνειν, ᾿Ἰποδτιῖοβ ΟρΡΡΙΙ- 

ΙΏΘΓΘῚ. ύ, 27. 
ἀχάριστος, Ἰπρταῖίτι8, ΠΣ ρΎΔΙΔ ΠῚ ΠΟῚ 

τοίου 5.1, 17. ἀχαριστία, ΔΗΪΠηι8 
ἹΩΡΎΔΕΙΒΊΙ, 2. Ἴ. 

ἀχαρίτως, Ἰῃν]ῖα 7, 4; [4. 
ἄχειρ, 5116 ΤῊ 10 118 2, 3. 45. 
ἄχθεσθαι, ργνανατὶ, ξοργ ΖΈΥΥΘΊῚ, 2, 5. 

τ, 4, 25. ἄχθομαι τρέφων ὑμᾶς, ΤΠ] 
γΔΟ]Θϑὕπι πὴ οϑῦ νῸΒ Ἀ]6ΓΒ 2, 3, 20. τινὶ; 
ΒΌΘΟΘΗΒΘΟ 8, 4, 9. ἀχθέσομαι το. 

ἄχος, εορτιζα 0, ΔΏΪΓΩΙ (Ο]ΟΥ, ΠΠΟΟΤΟΥ 5» 
δ᾽ 6... .651,.27. 

ἀχρεῖος, ἸΠ1 {1118 7. 5» 21. 
ἄχρι οὗ, φιοιιβη88 5. 4: τύ. 
ἀψευδεῖν, νΘΥΔΟΘΙΏ 6586, Δ] ΠῚ ΠῚ ἃ 

τη ΘΠ 641] ΠΡ Π6 5, 2, ὃ. 

βάδην, Ἰεπίο, σταάαίίτη, οΡ}. δρόμῳ 3, 
3, ύ2. ὑπακούειν 2. 2, 30. 00}. τρέ- 
χων. 

βαδίζειν, Ἰπσοοάογο, ορ». τρίχειν 2. 3, 
16» 1.4: 

βάθος, αἰτπάο, ἦν ἑαοίϊοὶα ἰἴποα ἃ 
γοπίο αοἰἱοὶ 5. αἀσηιΐηϊδ τπιϑηιο ααἱ οω- 
ἐγθηγηι, αὐγηΘΉ. : ΟΡ. μῆκος, Ἰοηρὶ- 
(0. ψιζ ὁ58ἐ α οογπώ αἰΐογο «αἱ αἰ- 
ἕεγμμι, Ὡ. 4. 2. ἃ. 5.2; 9... Εἶδηὲο 
βαθύνειν φάλαγγα, Δ) ὑπ ἸΠ τὴ Δ οῖ6ὶ 
ΔΙΡῸΙΟ ὃ, 5. 15. ἐξ ὅσων βαθυνῶ τὴν 
φάλαγγα, ἴῃ «ἰδ Ἰπ6 Δοϊοὶ, απ Δ ΠῚ 
6ρο ᾿ηϑίγαδμ 6, 2. 223. 

βάλλειν, ΘγλΪΏιι5. [6Υ]Ρ6 1, 4. 5. εἰς τὸ 
μέτωπον, τοπίοιη ἔρυτο Ἰᾶσα]ο 1, 
4 ὃ. ἐπὶ σκοπὸν βάλλειν 1, 6, 20. 

βάναυσοι, ηαϊ Βογ 1485 ΘΧΘΙΟΘηΐ ΔΡί68, 
ΟΡ ΠΕ 5:5: Ὡ 7 47: 

βάρβαροι, εἰο Ῥογδῖδ 1, 2,1. 
βαρέως φέρειν, ρσγανΊΓΟΥ ἔΟΥΓΘ 2, 2. 5. 
βάρος τῆς στολῆς, βίο]. ρΡοηά 8 3, 3, 

42. τῶν στρωμάτων, ρΎΑΝῚΒ. οἷ τηο0- 
Ἰοϑίε βίγαρπ!αγιτ οΟΡ]8 0. 2, 20. 

βαρύνειν, τηο]οδύιιπι 6886 Ὁ, 5» 25. τὸ 
βαρὺ τοῦ στρατεύματος, Ρᾶ}8 ΘΧΘΙ- 
Οὔ. ΥΠΟΥ τ ΟΠ ἱπη ρα Ἰΐα, οἷο 
γι 1διι5 σγαρὶδ πγριαίμγ, ἢ, 3, 

37: 

ΙΝΌΕΧ απ σῦϑ. 

βασανίζειν τινὰ, ατιϑοΒ πο ΒΑ ΟΥ8 
ὧδ δ]αυο 5, 2, τό. 

βάσανον διδόναι, ἀοσυππηθπίιπη 616 7. 
5» 64. 

βασίλειον, τοσὶα ἀοτητι5, ρδ] δ τὴ ΓΘΡῚΒ 
2, 4,3.4. τὰ βασίλεια, δ6(468 ΓΘρῚ:Θ 
1 α΄ ἘΣ 

βασιλεύειν ἐν Πέρσαις, ΥαρΏδγΘ ἀρπά 
ῬδυβαΒ Ἐ- ΕΣ 4: 

βασιλεὺς, Υὸχ Ῥογβαγιη 8,2, 8; 8, 2. 
εἷο «006. 2, 4,τὸ. » ΘΙ 

βασιλικὸν, τὸ, Τη08 ΓΈΡΊΒ1, 3, 18. βα- 
σιλικῶς παρεῖναι, Τορὶο σαπὶ ἀρρᾶ- 
Γαΐ Δ΄65561, 4.14. 

βέβαιος, ἤντηιιΒ. βεβαία εἰρήνη 3, 2, 
ΟΟΣ 

βεβαιοῦν δεξιάς τινι, Πα 6 ΠῚ ρ6Γ ἀδχίγαπι 
ἀαΐατη ργϑβίασγθ 8, 8, 2. 

βέλος, ἰθ]11Π} Π2155116 3, 3, ύο. βελῶν, 
ότι. 

βῆμα, Ῥᾶ5888 7. 5» 6. 
βήττειν, ἴυι581}8 2, 2, Β.- 

βία, γὶδιτ, 2, 6. βία, αὶ δο τα 
βιάζομαι. ἄλλοθέν ποθεν βεβιασμένος, 

ΔΙ Π66 νὶ ἃ πιοία8 4. 5», σύ. βιά- 
ζεσθαί τι, νὶ ὁοσσιρᾶγο, ορρ. πείθειν, 
5» 5» 45- εἴσω, νἱ ΡΘΙΓΌΙΏΡΟΙΘ ἰΠ 
Οδϑίγἃ 23, 3. 69. 

βίαιος, ν]οΟ]Θη[ 81, 2, 1ἤ. 
βιοτεύειν ἀπὸ πολέμου, νἱοίππη 510] 

ἈΡΠ1}8 ΠΟΙΕΙ͂ 3, 2, 25. ἐν πολλῇ 
εἰρήνη 6,τ, 18. 

βιοτὴ, ν᾽ν 6 Π 6] Γαΐϊο ἢ, 2, 27. 
βλαβερὸς, ποχῖι8 8, ὃ, 14. 
βλάβη, ἀατηηιιπ 2, 2, 12. 
βλακεία. βοσογάϊα, Ἰρῃανα 2, 2, 25. 7» 

5» 84. 
βλὰξ, ᾿Ἰρπᾶνιτι8, ἱπδρίμβ 1, 4, 12. 
βλάπτειν, ΠΟσοΥΘ 1,0, 18. βλάπτεσθαι 

μεγάλα ἀπό τινος, τηᾶρπο 8ΗΠΟΪ 
ΔΙῸ 5; 3. 30. 

βοᾶν, οἸατηάγα 7. 1, 20. Κῦρον 7, 2. 5- 
βοηθεῖν ἐπὶ τὰ ἄκρα, ἃ τηοητιπτη ᾿ρἃ 

ἀοἴρηἀθηῆα ΔΟΟΌΤΓΟΓΟ 2, 2,1. 
βοηθὸς, αὐιχ]]αίοῦ 5.1, 24. 
βόσκημα, ρΡοςα8 8,1, 0. 
βουκόλος, ὈᾺΈ]ΟΙΙΒ 1,1. 2. 
βούλεσθαι, ν6]16. τί βουλόμενοι, οὔ 

2, 2, 11. βουλόμενος δειπνεῖν, τι 
οομηαγοί 1,3, 4. βουλόμενος εἰρήνην 
ποιῆσαι, τιῦ ῬΡᾷΟΘ ΠῚ ΦΟΠΟΙ ΠΤ ῈΠῚ 23, 2, 
[2. βουλόμενοι γνῶναι, τιῪὸ οορῃο- 
ΒΟΘΙΘΙΏΙΙΒ 5», 1, 3. ὅ τι βούλεται, 
σΠαοάοιησιιθ 3,1,9. ὁ βουλόμενος 
4..2. 28. 

βουλεύειν, ΘΟΙΒΙΠ τ ΟΡ 6, ἀθοθυ ΓΘ 
2,4, 15. 4.6,0. περὶ ἐμοῦ ἀπρονο- 
ἥτως 4:5» 10. 

βουλεύεσθαι, (ο]] ΠοτΆγο 2,1, 7. 8, 3, 
18, περὶ τοῦ στρατεύεσθαι 5, 5, 48. 



ΙΝΌΕΧ απ σύ. 

καλῶς 3, 2; 29. ἄμεινον 23, 23, 47. 
Οὐχῃ Ἰηἴ.1,4,17. βουλευτέον 4, 5. 24. 

βούλευμα, σΟΠΒΙ]ΠΠατη 0, 1. 40. 
βουλὴ, ἀ6] ΠΕ Δ ΠΑ [θη ριι8 7, 2, 26. 
βουλιμιᾶν, νἸΓΙθτι8. ΘΧΒΟΪΝῚ ΟἿ ΠΙΠΊ]ΔΠη 

Ἰη6618πΠ| ὃ, 1, 44. 
βραχύτεροι ὙΞΡᾺ νοῦα ΡδμΟΙοΥᾶ 1, 

4.4. ἐν βραχυτάτῳ δηλοῦν, ρεγρδα- 
οἷ ΟΒΙθΟΓΘ6 1, 2, Τρ. βραχυτέρα 
φάλαγξ, ῬΓΘΥΙΟΣ 8168, ου]α5. ἸΟΠρῚ- 
τυ οϑὺ ᾿τητηϊηπία 7, 5» 5. ἐν βρα- 
χυτάτῳ διατρίβειν, ΘἸΔΌΟΥΔΥΘ 1Π 16 
τηϊἸτηδ ὃ, 2. 5. 

βριμοῦσθαί τινι, ἵτὰ {γΓΒΠΊΘΓΘ 1Π 8]}- 
αΌ ΠῚ 4: 5» 9: 

Ηρβδι βρωτὸν, ΘΒΟΌΪ]ΘΗϊΠῚ 1, 23, 4. 

8» 2» 5: 
Ἡδλοε, σἰοθα 2,23. 17. 

γαμεῖν, ἸΧΟΥΘΙῚ ΟΟΟΥΘ 1, 4, τύ. 5» 
2, 8. [αΐ, 5, 2,12. 8,4, 2ο. γαμεῖ- 
σθαί τινι, ἩΌΌΘΤΘ ὃ, 5. 10. 

γαμέτης, τ ΔΙ τ18 4: 6, Ὡ: 

γάμμα Ἴ, 1,5. 
γάμος, τη ΠΟ 11, ἢ. 6. ἸΧΟΥΙ͂ 8, 4; 

1θε 
γὰρ ΠΆΩ. γὰρ οὖν, ΨΟΙῸ 1,0, 25. 5. 5» 

τό. οὐ γάρ; ΠΟΠΠΘΙ, 6, 12. Ποααϊὲ 
γαϊοτιθηι, δθηυ θη 8 ΟἸ5858 1, 6, 20. 
Ώ, Ι, 4: οἷς. 

γαστὴρ, γ ΘΗ ΓΟ] 5 2, 3, 24. γαστρὸς 
ἕνεκα, ΥΘΗΪΙΒ παρ δηαὶ οαδα 1, 
2 

γε: αυ!άθπ,, ς ΘΕΥΕΒΕ 2. 1,.7,.8 οἷο. πολ- 
λούς “γε ἔσεσθαι 3,2, 26. καὶ ἀπό γς 
τῆς ἡμετέρας, ΘΔ ἃ ποϑβίγα 7.1, ύ. 
ἐγὼ μέν γε; δαυ!άθιη ον ΠΕ. 20: 
γε μὴν, ΨΘΙΟ 1, 2, 2. 6, πον ΠΡ 2» 

26). 
γελᾶν, τἱάεγ6. ἐπί τινι 2, 2, 55 10. 
γελοῖος, ΤΙΟΙΟΌ]Ι15 7,1, 22. 
γενεὰ, ΠαΐΔ]68. 1, 2, 8, 12. 

ΠΘΙῚΒ 1,11,6. 
ϑοΐαϑ ἢ» 2» 4- 

γενέθλια, παίδ]ῖα, Ὧ165 Ὡδία]15 1, 2. 
1ο. 

γενειάσκειν, ΡαΌΕβοοτΘ 4, ὍΤΕΥ 
γενναῖος κύων, ΘΔ ΠΪΒ Ρ᾽ΘΠΘΙΌΒΙΙΒ 1, 4.15» 

Ὅ Τὸ 
γενναιότης, ΒΙΠρΊ 718 αὐιϑοδηη ὨδίτιΓ86 

ὈοῃϊίαΒ, ἔου 1088 ὃ, 3, 38. 
γένος, ΘΘΏΒ1, 2,1. Ὠδίϊο, τὸ γένος 

᾿Ασσύριος 4.6, 2. 
γεραίρειν τιμαῖς, ὨΟΠΟΥθι18. ΟΥ̓ΠΔΤΟ 8, 

ΠΠ 1,30. 8, 8, 4. 
γεραίτερος, ΒΘΏΘΧΊ, 2, 4. 13, 14. Ὠδίτι 

ΤΩΔΊΟΥ 59 1» 5- γεραίτεροι, ΒΘΠΙΟΥΘΒ, 

ΒΘΠΒΙΟΙΘΕΊΙ, 5. ΠΕ. 8. 5» 21, 22. 
γέρανος, στ. θᾶττον τῶν γεράνων 8, 

6, τ8. 

ΟΥΡῸ ρε- 
Ἴ ρι πων, ΠΟΠΊΪΠ11ΠῚ 
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γέρρον, 5οιιίτιπι, ράττηα, οἰψρθι8 ραγ- 
γιι5 Ῥογϑίοιιδ, αἰβογε πιαφηϊιαϊηε 
αὐ «ἀσπίδι ἢν 170 283 725 29.05.12: 
2. τοῦτα, 5: 2.7. 

γεωργία, ἀρτιοαϊιαγα, αν. 4.2» 12, 
γῆ, Βιαπηβ 3, 3.3. '[Γ611π|8 1)68 3, 3; 

22. ἴογγα οΠἴοββα 7. 5»10., ὉρΡῸΙ 3,2, 
τὃ, 

γήδιον, ἃ 6115 8,2, 28. 
γήλοφος, ὑπτηι]118 5, 2, 28. 
γηρᾶν, ΒΟΏΘΒΟΘΥΙΘ 49 1.18. 

γίγνεσθαι, ἈᾶΒΟΙ 7, 2, 20. ὃ, 5.10. ἀπὸ 
θεῶν, ΟΥ̓ΟΊΠΘΙη σΘΠΟΙΪΒ ΠΑΌΘΙ6 ἃ 
6115 4:1, 24. ὁ Κγισίϑιις 8, 6, 6. 
γίγνονται οὗτοι χίλιοι, ὨΠΊΘΙ ΤΩ 
ΤῊ1116 ΒΟΠΆΪΠ τη ΘΙ Ποιαηῦ 1, 5, 5- 
πλεῖον ἢ πεντήκοντα ἔτη γεγονὼς 
ἀπὸ γενεᾶς, αυ] Πα ΔΡΘΏΔΤΊΟ ΠΊΔ]ΟΥ 
1,2, 18. γεγονὼς ὑπὲρ τὰ στρατεύ- 
σιμα ἔτη, αὶ ΘΧΟΘββὶῦ οοἰδίθ μα τη 1}}- 
{128 1, 2,4. τῶν γεραιτέρων, 1ῃ οὔ Π]- 

ΠΘΠῚ ΒΘηδίου ἢ ΤΘΟΙΡῚ Ι, 2, 18. 

ἐγένετο τῷ Κύρῳ μηδὲν τῶν οἰκείων 
ἀτημελήτως ἔχειν ὃ,1,15- ἐγένετο 
αὐτῷ ὥστε, Οδεϊρὶν δι τα 8 ϑΡ ας 
γένοιτό μοι λαβεῖν, 6, 3, 11. ἐπιδεί- 
ξασθαι Β,2.12. τ τ σύν τινι, Δ Ὁ 
Δ]]αο Β[Ὁ78 5» 3. 8. ΔΟΟΘάοΓ 5. 2, 2. 
γίγνεσθαι ἐγγύτατα, αυᾶπι, ῬΓΙΟΧΙΠΊΘ 
ΘΟΟΘΩΘΙΘΊΙ, 4, 22. ἐν ταῖς γιγνο- 
μέναις ἡμέραις, αἸΘθτ15 ΔΙΙχαοῦ ἸηίοΙ"- 
ἴτω ΡΣ 

γιγνώσκειν, ϑίαϊιθγθ, ΘΘΉΒΘΓΘ 1,1, 8. 
2, 2, 22. 5.» 2; 3]. ἐγνώσθη ὃς ἦν 8» 
4:5. οορῃϊαμη ΠΆ 6.6 86 ΡΘΥΒΡΘΟ- 
6υὔπην Φεὶ 2. 5: 37 ΤΡ ΎΩΙ., ΘΟ]ΠΠΡΊΘΓΟ; 
ΠΟΙ] ΘΓ 6, 5, 5. ΘΠ, 616 56η.51) 
σιιδέπιϑ 1,3. 5. γιγνώσκω ἀπιστού- 
μενος . 2, 1]. ἔγνω ἐμοῦ ποιοῦντος 
ΩΣ ὦ, 18; 

γλίσχρως, ΡΆΓΟΘ, [ΘΠ 6} 8,;.2,.27, 
γνήσιος, παῖς, Ἰορτπητι8 ὃ, 5.10. γνη- 

σία γυνὴ, ὌΧΟΙ, ορ,. παλλακὶς 4; 
3.1: 

γνώμας παρασκευάζειν, ΡΓΘΟΡΆΤΆΤΘ, 81- 
ΙΏ08 2, 1,21. λαβεῖν ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως 3, 3, 31. Ρδαπο Ρουβαδβαση 
6586. ΑΠΙΠῚΙ βθηδιι5 αἷθ 750 οἱ ἴη- 
Πιδίο, γοϊφίοηθ, αὔιοῦθ ραΐγϊ 8, 
8, 7. γνώμῃ ἀνθρωπίνῃ 5. 1. 28. 4; 
3.1 18: 

γνώριμος, ΘσΟΡΘΉΪζι18 5» 5» 28. 
γνώρισμα, βΒιρητη, ποίῶ ατιἃ ΤῸ5 ἃρ- 

ὭΟΒΕΙ ΡοΟΐθϑύ 2, 1,27. 
γνωστὴρ, ΠΟΡΏΪΓΟΥ 6, 2, 40, 
γνωστὸς, ποίΐτι8 6, 5, 4. 
γοᾶσθαι, ΘΘΙΏΘ6 496,9. 
γοργὸς, ὨΟΤΥΘΠΔ ΙΒ δάξροοία, ααὶ ΡΥ- 

56ηζ18 58 ΤΘΥΤΟΥΘΠῚ ᾿ΠΟι 1 5, 2, 27. 

ἡ, 4.8. 
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γοῦν», ΘΟΙΘ Ὶ, 1.554. 1.5:10. 
γράμματα, Θρ᾿δβίο]ξ 8, 6, 17. [1τἴογοο, 

φιαβ ριιογὶ ΕΥοοΥ ιν αἰΐβοογο δοΐο- 
δαπέ, οὐ σγαηηπαΐίοα, ροδϑοῖδ, οἷο- 
χιιοηίῖα, σοοηιοίγία, ρἠοδορἤΐα, οἰο. 
τ. 2.2. 

γράφειν, ΡΙΏΡΘΓΘΊΙ, 2,12. 6. ρΘηϊΌ. ἴῃ 
σαί] σι Γοΐίθυγα 4, 2, 21. τινὰ 8, 
2 1. 

γρυπὸς, Δα Π60 Πᾶ80 8, 4,21. γρυπό- 
της, ἴουτηδ Π881 δά πηοὶ 1014. 

γυμνάζειν, 8}. ἐθίζειν, ΘΧΘΥΟΘΥΙΘΊ, 2, 
1Ιο. 1,0,22. γυμνάσια, ΘχροΙΟϊϊαίϊο- 
ΠΕΕ Σ σας 

γυμνῆτες Ἶ; 5» 5: ᾿ 
γυμνὸς ὅπλων, ἸΠΘΥΓΩΪΒ 5, 4» 45- 

δαήμων, ῬοΥΪΐπι8, ῬΥΠΘΏΒΊΙ, 2, [2. 
δαί. τί δαί; αυα ἰδηάθιη κ 5. 1,7. 
δαίμων, ἀδιὰ8 7. 5.81. δαίμονος ἐπι- 

βουλὴ 5 5»1, 28. 
δαὶς, ΘΟ ΙΝ 4,2, 27. 
δάκνεσθαι, τη ΥΘ ΕΓ], ἦ 6. τροϊθβίϊα, 40- 

ἸοΥθ, ΔΗ͂ΙΟΙ 1, 4,13. 4,.3:.23. 
δακρύειν, ἸΔΟΥΙΤΩΔΥΊ, πολλὰ 6,1, 235. 7, 

5: 32. 
δακτυλῆθραι, αἸρΊΑ]1α 8, 8,17. 
δανείζειν, τατιδαιιπη ἀἀΥΘ 5,1, 24. 
δάπεδον, ραν!τηθηΐατη 8, 8, τό. 
δάπις, ἴα ρ65 8, ὃ, τό. 
δαρεικὸς, ἀΔΥΊοιι5, ΠΌτητ8 Δπγοι8 ῬῸΓ- 

ΒΙΟιι8, νἹρη! αἀγδοῃμηδβ ΔΥρΘηΙ 
σΟμπΘηΒ.. πο ο,, ὅπ 

δὰν ΤᾺ 7.8)» 88. 
δασέα ὄρη. τηοπῖθβ ΔΥΌΟΥ τι5 σΟΙΒ1 

2, 4, 22. χειρῖδες, 46η88ρ, Πγβαΐδο 8, 
δυσὶ 

δάσασθαι, δγη. νέμειν, αἸΒΕΠΙ θΊΙΘΥΘ. 4, 
5..13. 

δασμὸς, {υἹθυίμη. φέρειν 2, 4,31. 3, 
1. 3.4. ἀποφέρειν ἃ. Ὅ, ὃ. η..ἃ..0. ἢ; 
5. 36. ἀποδιδόναι 2, 4, 14. 22. ἀπά- 
γεῖν 2. 4.12. 8.1, 1Ο0.. δασμοὶ᾽ 6 
ΔΌΓΟ βιρηδίο 4» 5» 40. 

δασμοφόροι, {υϊπΐδ 711, 4 αὶ {Ἰ θιιςὴ 
Ροπαπηΐ 4, 5, 79. δασμοφορεῖν 8, 
6, 4. 

δαψιλέστατα, ἸΔΥρΊΒΒΙΓη6, ΠῈ]1ὰ Δ6}]- 
Ὀϊΐα ῬΑΓΒΙΠΊΟΗΪΑ 1, ύ, 17. 

δὲ, ργαορά. καὶ οἴϊδτη 1,06,3. 23,1, 2. 
ψΘ1Ὸ, 58η6, αὖ ἐηλέϊο ογαΐοηῖδ, οὕτω 
δὲ 1.4. 4. ἐγὼ δὲ 4.5,,252. [π''͵η- 
ἐογγοσαΐοηθ 5,1,3. [ἢ ΓΟΒΡΟΉΒΊΟΉ6 
4.8.» 11. δ᾽ ἄρα τ,8,09. δὲ γ᾽ αὖ 4, 
Β. 48.. δὲδιδηυν πῶς το δυάδα, 
4. 11): 

δεῖ, ΟΡτι8 δϑί, 6. φοηϊέ. τοὶ: δεῖ ἡμῖν 
φυλάκων, ΠΟὈ]Β Θδ5ὺ ΟΡτι5 σπιβίο!θτι8 
ἢ»5»09. ἀνδρῶν, Ορτι8 οβύ θα 118 
4:3, Το. λόγων, ΟΥ̓ΔΙΟΠΟ οβ Οριτιϑ 

ΙΝΌΕΧ σἈΟσ. 

ό, τ, " εἴς. πολλοῦ γ᾽ ἂν καὶ δέοι" 
ἀλλὰ, ΡΥΟΘᾺΙ ΔὈοΥῖῦ αὖ 15 ΓΙ σγϑῦϊ- 
Ποοίαν, αἱ 5. 20. 

δεικνύναι, Οβίθῃαοτο : διηγοῦμαι, ὮΔΙΤῸ 
δ.» Ή ,28} τέρμα, τηθίϑιη ἀθβιρ 0 
8,2, 25. δεικνύω οἱ δείκνυμι 8,4.,35. 

δείχη: νεβρθιᾶ 5,4, τύ. 
δεῖν, ΠΙρΡΆΤΘ, ΨΊΠΟΙ͂ΓΤΘΊῚ, 4,11. ἐν σιδήρῳ 

ὐπρα δὲ δεδήσομεα 4. Ἄναθι 
δεν, τΕΥΓῚ 116, ΡΘΙΙΟ ΙΒ τη Ὡ; Ὧν 80. 

8. 2.21. ἐν δεινοῖς εἰναι Ε,, ὥ, 885. 
ΓΔ] 8, 7, 16. δροϑυτγάστῃ 4, 2, 
46. μάχη, Ῥυρπᾶ δἴΤοχ ἢ. 1». 82. 
δεινὸς πόθος, ἀΘ5] ΘΥτπ ν ΘΠ ΤΠ ἢ 5 
2:1, 28. δεινόν τι κάλλος, ΡΈ6]1 
ΤΩΪΓϑ6 ΡΌΪ]ΟΥΙ ΓΙ ΙΒ 5. 2, 7. δεινὸς 
λαλεῖν, Ἰοαθᾶχ 1, 4,12. διδάσκειν, 
αου]ίαῖο ἀοσθ ΑἹ ΘΧΟΘΙ]ΘΏΒ 1, 3, 18. 
λέγειν, ἀἸΟΘΠΑΙ 1, 5.99. τὴν τέχνην, 
ῬΘΥΙΓ5 Υς15 8, 4, 18. συνεπισπᾶσθαι 
δεινός ἐστι, ροΐοϑύ 5101 ΟΠ ΟΙΠΑΥΘ 2, 
2, 24. 

δειπνεῖν, ΘΟΟΠΔΓΘ. τὸ ἄριστον τοῦτο 
δειπνήσαντες 1, 2,11. 

δειπνίζειν τινὰ, ΠΩ ΠΔ͵Θ |Ό 6 Γ6 4, 5» 5. 
δεῖπνον αἱρεῖσθαι, ΘΟ ΠμΔΠῚ ΒΌΙΠΘΙ6 ὃ, 

1, 38. ποιεῖσθαι 3, 3, 25- παρατι- 
θέναι ὃ, ἡ, 4. 

δειπνοποιεῖσθαι, ΘΟΘΟΠΔΠῚ ΡΆΓΑΓΟ 5, 2, 
6. ΡᾶγΪ οομδῖὰ πο ῖ8 2, 4. 21. 
ΘΟΘΠΆΤΘ 3, 3, 33. 6,3, 37. 7» 2.1. 

δεῖσαι περί τινος, ε΄σαι ὈΠΉΘΓΘ, 80]- 
Ἰοιατη 6588 46 1, 4. 22. ὡς οὐ 
καθευδήσετεύ, 2, 30. εἴ τις δέδοικεν 
σα, Ἐπὲ 

δεῖσθαί τινος, ΓΟρΡΆΥΤΘ ΔΙ]ΠΌΘΙΩ Ι, 4: 12. 
1,5» 4. 5.2,14. Πα ΊρΈ ΓΕ, ἐπιμελείας 
1,2.0. εἴ τι δέοιτο 4.1, 7. ἐάν τι δέ- 
ὠμαι 4.2, 22. 6.2, 526. τι τοῦ βασι- 
λέως δεῖσθαι, αἸϊαιια 1ῃ τα θοπθῆσὶο 
ΤΟΡῚΒ ἹΠΟΊΡΘΓΘ 1, 4, 1. 2.1.3. 8, 3, 
10. δεόμενοί τινος, αὶ Δ] ΘΠ Π0Π- 
ΘΗΪΓΘ νο]ηΐ 1, 2, ὃ. 

δεισιδαίμων, τΘ]]ρΊοΒα5, σα] 8. ΔΗΪΤΉτΙ5 
Β6η8ι1ι: δ γδνθυθητα δὶ θϑῦ ῬΡ]ΘΠ 8 

3, 3, 58. 
δεκάδαρχος, ἀΘΟΙΓΙΟ 2, 1, 22. 4,2, 27. 
δεκαδεὺς, ἀΘοι14}18, {αὶ δα ϑαπάθιῃ 

ἀθου απ ρου] ηθΐ 2, 2, 30. 8,1,14 
δεκάκις, ἀ60]65 5. 5»9 
δεκὰς, ἀΘουχῖα 2,1, 22. 8, 1,14. 
δέον, δὶ ΟΡτι8 {ΘΕ 1, 5.11. τὸ δέον 

ποιεῖν, ΟΠ οἰτιτη. Βα ῬΥδοϑίαγΘ 2, 
4.4. 6, 3, 27. οὐδὲν δέον ἃ, Ὁ, ἢ. 
ὡς δέον, αὖ οροτίθαϊ 7, 5, 46. ὡς 
δεῆσον καὶ τούτων 1, , 12. ἐν τῷ 
δέοντι, αὐὶϊ ΟΠ] Γαῖ!ο οχιρογοῖ 8,1, 
20. τὰ δέοντα, ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΑ 1, ὕ, ΤΟ. 
5.1, 17, οἷς. πάντα τὰ δέοντα ἔχων 

4, 5.35. 



ΙΝΏΕΧ ΑΗ ΠΟΙ. 

δεξιὰ, 68, αιιϑ ἀοχίγα ἡδΐα δβδί σοη- 
Πνταδία 6, 1,11. δεξιὰν δοῦναι, ἀ6χ- 
{τὰ ἀαἴα Δ]1αυἱὰ Ρῥτοιη!ετα ὃ, ὃ, 2 
ἐκ δεξιᾶς, ἃ ἀοχίτα ὃ, 3, 10. 

δεξιὸς, ἀοχίοι, η) ατιϑρὶοὐδ (ΥΩ ΟΥ̓ Μη, 
οδὲ Γαιιδίιιδ. ἀετὸς 2, 1,1. βροντὴ 7: 
1,3. 64] ἴῃ οοτηὰ ἀδΧΙΤΟ εβί 5, 
3» 39. 

δεξιοῦσθαί τινα, ἀοχίγα ῬΥΘΠΘΏΔΘΓ 7, 
8, 8. 3. 2. 14- αοχίγα. ἀ4αἰα 6ΧΟΙ- 
ΡΘΓΘ, Πάδιῃ οὖ ἃΠΊΟΥ ΠῚ ΒΙΡῊ]ΠΟΔΓΘ 
4:2ε0.,18. .Ὁ; 4. τ. 526. 

δέρη, ΠΟἸ] ΠΩ 1, 3: 2 
δεσμὸς, νἱπουϊαῖη 1.124. 
δεσπότης, ὨΘΙΒ 1, 1,1. 351,11. 60- 
ΠΕ 1. 5. 18... 5. “4.42. 7; 2; 0. 
δέσποινα, ᾿δτᾶ 5.» 1, 4. δεσποτικὴ 
συμφορὰ, ΉἪ αι Δοοια 
Π6Ι18 7, 5» 04. 

δεύειν, ἸΥΤΊΡΑΤΘ. 6, 2, 28. 
δευτεραῖος, ΡοβίυἸα!6 ΕἸ... Ὡ.- 

δέχεσθαι, γϑοῖρογα αοα οἤεγίαν 4, ύ, 
"πὸ τ 57. ΘΧΟΙΡΕΙΘ. 4,.2, 87. 
ὁ. 5. τῷ. ῬΥΙΘΏΒΙΒ.1, 5. 5. 4. 6, ὃ. 
τοὺς πολεμίους, Ἰτηρούππη 8:5. 1 Π6 76 

3» 2; 8. 3» 3: 17: ᾿ 
δή. καὶ δὴ, Ἰᾶτη 3,1,2. Βίαϊη 4, 4; 

11. 7, 5» 51. πάλαι δὴ, απ ἀπαιιτη 
5: 7.1. οὕτὼ δὴ, Ἰίδαιι6 5,.2; 4. 8, 
1,14. εἰ δὴ 6,2, 19. 8816, υ Δ οπὶ 
οὗτοι δὴ 2, 3, 14. οἷα “δὴ 5. 1. .,Ζ24. 
καλλίστη δὴ 4. 6,11. ἐν ἀλλρὸ τε 
πολλοῖς καὶ δὴ 1, 6, 21. ἴῃ Δροάο81 
ἰριύαγ 1, 4; 4; 56. 1.5)» 1. 610. Οὐνῆν 
ἵηερεγαί. ἄγε δὴ, ἀρθάππι 7, 2, τύ. 
λέγε δὴ, αἰς ΕΥΡῸ 3, 1, 10, 12. 5, 3; 
1. πῶς δή: 48] α.18880 ὃ 1, 2, 10. 
1, 6, 22. τί δὴ τὸ λοιπόν : χυϊὰ [δ η- 
ἄδπι. Ταῦ οϑύ ὃ 4, 3, 10. 

δῆθεν, ὨΪΤΩΪΓΆΠῚ 4,6, 3. 
δηλός ἐ ἐστιν ὅτι, Ραίθῦ θ πὶ 1,4, 2. δῆ- 

λος εἶ πεπεισμένος, ύ, τ, 2. δῆλον 
τοῖς προειρημένοις, 6 Βαρυϊουῖθιιβ 
ἢτ οἰαγαϊη 8, 1, 27. δῆλον ὅτι 4, 3, 
10. δ, ϑιί30. 

δηλοῦν, 661 ὉΟΥΘΙῚ ἴΔΟΘΓΘ 8...4.5.2..8...δήΞ 
λωσον πρὸς ἐμὲ ἢ, 2, 12. ἐδήλωσε 
7.1, 30. δεδήλωται καταστησάμενος, 
ἀδοϊαγαίιμη δϑῦ δη ΘΟΠ ΒΕ 111586 
5. Ὁ}: 

δημοκρατία, ἴογτηδ Οἰν λα. ]8 ΡΟΡΌ]ΔΥ 15 
ἐπα τα: 

δῆμος τῶν στρατιωτῶν, ναϊρτιδ 1Π1}}}- 
ὑπ Πη, Ο,ΘΡΑΤΙΪ ΤΩ]]1065 6,1, 14. 

δημόσιοι ἀγῶνες, οοΥζαταϊπα ΡῈὈ]1Οα 1, 
2.12. δημοσίᾳ, 856. γνώμῃ 5. βουλῇ, 
ΠΟΘ οἱ Ἰηβυϊζαΐο Οἰνιαὐβ 1, 2, 
τ. 

δημότης, Ρ]ΘὈΘ᾽115 2, 2, 15. 8,3, 5 
δημοτικὸς, Ρ]ΘὈ6)118. 2, 3.15. 
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δηοῦν τὴν χώραν, ψαΒίδΔΓΘ ΔΡΤΊΙΠῚ 2, 3; 

23. 8»4» 21, 23. 
δήποτε, Ὁπηθδηι 3, 2, 26. 
δήπου, ὨΪΠἾγΊ]ἢ, ΒΔ Π6, αὐ ΟΡΙΠΟΥ ἘΓῈ; 

12. 1,6,7, 9. μὲν γὰρ δήπου 1, 2, 
1ο. 6, 1,14. δὲ---δήπου 6, 2, 2ο. οὐ 
γὰρ ἂν ἡ 2.» ἄρα τ τοῦ γὰρ λιμῷ 
γε δήπου 4. 4. 7. ἀλλ᾽ οὐ δήπου ἢ, 
5» 82. δήπουθεν 4, 3, 20. 

δῆτα, 58Π6, υὔαὰθ καὶ δῆτα 5,1, 4. 
οὐ δῆτα τ,6, 28. τί δῆτα ; αὐυἱὰ 
ἰδ ηάθχη ὃ 5, 4. 35. 6.1,138. πότερα 
δῆτα; 5.9 2: 27. 

διὰ βασιλέων πεφυκὼς, 6 ΤΘρΊῚ 5 ΟΥἹ- 
ὉΠ 7, 2: 24. διά τινος γιγνώ- 
σκειν, ΘΧ ΤῈ ΠΟΡΏΟΒΕΟΘΙΕ 4, 2, 4. δι᾿ 
ἑαυτοῦ κατεσκεύαζεν ὃ, 1, 43. δι᾿ 
ἑαυτῶν κτᾶσθαι 1, 1, 4. διὰ χρόνου, 
ΤῊ ]ΐο ΓΘ ΡΟΥΘ Ρροϑί, 1.4, 28. ἢ» 5. 
41. διὰ τέλους, Ροιρείαο 3, 3, 35. 
ἤ. 5. 75. διὰ παντὸς ἀεὶ τοῦ χρόνου, 
ΒΘΟΠΊΡΘΓΙ οὗ ὉὈΙ]Ὸ6 8, 2, 1. διὰ παν- 
τὸς τοῦ αἰῶνος, ΒΕΙΏΡΟΙ 2,1, 10. διὰ 
παντὸς οὕτως 2. 4.3, 4. διὰ πένθους 
τὸ γῆρας διάγειν. ἴῃ Ἰαοία ἀΘρΌΓΘ 4, 
6, 6. διὰ στόματος ἔχειν, ἴῃ ΟΥ̓Β 
ὨΔΡΘΓΘ 1, 4, 25. δ ἀφροσύνης, ἴθ- 
ΤΏΘΙΘ 2,1, 1ὃ. διὰ τοῦ δικαίου, Ἰ5ῖ6 
8, 1, 26. οὕ δοοιιβ. διὰ τοὺς εὖ 
μαχομένους αἱ μάχαι κρίνονται 8» 2; 
35. διὰ τοὺς γραφομένους νόμους 
βελτίους γιγνομένους 8,1, 22. 

διαβαίνειν, ἰΓὙΔΏΉΒΙΥΘ 2,1, 1. 
διαβάλλειν τινὰ πρός τινα, ΟΕ] τ Π Π]ΔΥῚ 

τρέθυϑς 
διαβιβάζειν, ἰταάτιοογα 4, 1,9. 
διαγγέλλειν, ἀἸνυ!ραγα 4, 4,12. 6, 2, 

20. 

διάγειν," γίνογα ᾿, 2.2: ὅ. 8: θ.Ἐ; 845 3, 
50. τὰ ἔτη. ὈΓΔΠΒΙσΟΡΘῚ, 2,12. διάξω 
ἔχων βιοτὴν, ΒΘΠΊΡΘΙ ΥἹύδ ἔττιαγ 7, 2, 
27. διάγειν σιωπῇ, Ῥογροίμπο 5116 6 
1,4, 14. διάξω ἐπιμελόμενος, 56π|- 
ΒΘ βίπαθῦο ἢ. 5.» 85- διάγειν σω- 
φρόνως 1, 2, ὃ. διάγειν ἐν τοῖς 
σκευοφόροις Ἶ,1, 49. διάγω μαν- 
θάνων 1. 2,6. σκοπῶν 5. 4. 33. 

διαγίγνεσθαι, Ρδγρθύιιο ῬΡθΥβθυ ΤΆ Υ6, ὃ, 
7. 24. ἄρχοντα, Ρθγρθίιο ἔγαὶ ἴτὴ- 
ῬΘΙΙΟ Τὰν Ὶ (4. ἐν τοῖς ἐφήβοις, 
ΨΘΥΒΔΙΪ ΠΟΙ ΘΡΏΘΌΟΒΊΙ, 2, 15. 

διαγιγνώσκειν, ἀϊβποβοεγο, ἀἰοερίπναε 

ὃ» 1. 8. 
διώγωνι εὐτϑα, τὶ πρὸς ἀλλήλους, 6 τὰ 

ΟΟΥΔΥΘ ἸηΐΘΙ 56 1, 2. 12. 1, 4,4. 
διαδέχεσθαί τινι, βιιοοθάοτο, ΘΧΟΙΡΘΙΘ 

8.0. 18: 
διρέδονον ἸηΓ]8, ἀἸαθπηα 8, 3, 12. 
διαδιδόναι, αἸΒΕΡΙ ΤΕΥ 1,4, το, 26. 2, 

3» 7: 
Η ἢ 
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διαδιδράσκειν ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ, ἴασα 480] 
ΟΠ Στσ τη 5. 1, 2. 

διαδικασίαν ἀναβάλλεσθαι, σαιιβαῖη 41- 
7παϊοαπάδηῃ αἰ εσγο ὃ, 1, τ. 

διαδοχὴ, 4] ῬΥΙΟΥῚ Ουβίοα!οθ 5αοςο- 
ἀδπί 1, 4, 17: 

διαδωρε τσδβαι, ἀΟΠΔΙ, αὁ ρίγῖθι55, 5,6. 
διαθεῖν, ἀἸΒΟΌΤΓΘΓΘ, ΡΆ]ΔΓΘ 5,1, 3. 66 

ηιθέιι ρευναρδηΐθ δχογοϊϊατη ὁ, 2, 
τη. 

διαθρύπτεσθαι, Ἔγη. ἀναφυσᾶσθαι, εἰα- 
{ππὰ ΠΟΣῚ ἢ. 2, 25. 

διαιρεῖν, ἀἸΒΏΠΠρΊιοΥΘ ὃ, 1,21. αν] ΒΟ η6 
[αοῖϑι σοηβύαογ οατη αΡ]16] Δ ΘΟ. 
1, 2, 4. 5. διαιρεῖσθαι, αἸΒΕΓ] 6 ΓΘ 
ἘΣ: 
ΤΕ αἸβίσ θα10 4, 5. 55. 
διαιρετὸς, αἸνΊΒ5, ΟΡ. σύνθετος, 4, 3, 

50. 
δίαιτα, νἱΐϑε ταῖ]ο 7, 5. 67. μετρία, ρᾶΓ- 

ΒΠΟΠΪὰ 1 ΨΙΟΙΕ 1, 2, τό. εὐτελὴς, 
νἹοῦΒ ἰθπ 9 τν.3.,.2: τὰ ᾿αμφὲ τὴν 
δίαιταν, ΟἸὈΪ ἀρράαγαΐιιβ 8, 2, 6. ἡ 
ἔνδον ὃ., ν]οΐ5. Γαΐο ἀὐτωόσεθε ὃ, 
4:2. τὴν δίαιταν ποιεῖσθαι, σοτητηο- 
ταῦ 5."Ὁ..22: 

διακεῖσθαι οὕτω πρός τινα, ὮΟς ἈΠΙΠΊΟ 
οἵ βίπα!ο οὐρα Δ] 161} 6588 1, 6, 4. 
ὃ, 6. 23. οὕτω διακειμένων, ΔΏΪΠΏΙΒ 

᾿ἴῖὰ ΔΗδοῦ5 6, 2, 9. διακεῖσθαι τὴν 
ψυχὴν, ΔΠΙΪΓΠΟ 6886 ἰδού! Π) 3,1, 25. 
ἀπλήστως μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν, Π6 
Ὁ}1πι8 α] θτὴ νοὶ ρίδ. 8. Ἰη5Δ 014 0}}} 
ἴθπϑυὶ σαρ!αϊξαΐθ 4,1, 14. 

διακελεύεσθαί τινι, ΔαΠΟΥ ΑΙ 7, 2, 1Ο. 
ἑαυτῷ, 56 Ἰρϑίιπη ΠΟΥΪΆΤΙ 1, 4. 12. 

διακινδυνεύειν, ᾿ΘΥΙΟ] ΓΤ] ὃ, ὃ, 4. 
διακληροῦν, Τὴ Βουΐθ ἀθοθυ πο δτη 

ῬΓΟΡΟΠΘΙ 6, 5, 326. διακληροῦσθαι, 
ΒΟΥ 11), Βουύθιη ἀπποογο ύ, 2, 24. 

διακονεῖν, ΤῊ] ΠΙΒΊΓΑΤΘ 8, 9, ὃ. διάκονος, 
ΤΠ] ]Βίοα 10. 

διακοντίζεσθαι, ἸΔου] Δ 0 σογΐαγοι, 4. 4: 
διακόπτειν. ΘΟΠΟΙἄογΘ Ἴ. 1, 31. πρὸς 

τὰς εἰσόδους τοῦ ἐρύματος, 16 Υ νἹ, 5. 

ορ6η60, ραΐθίδοου 5101 δα ρογίαβ 
σΔΒΙΡΟΓΌΙη 2, 2, 66. 

διακοσμεῖν, ἸΠΒΊΓΙΙΘΙΘ, ΟΥΠΙΠΔΓΘ 3, 2, 
τα, Ὁ 

διυεηδειν. πάντων, Δ ΙΓΘ ΟἹ Π68 4. 4; 23. 
διακριβοῦν τὰς τάξεις, σοηζιι 5. δοσὰ- 

γαῖθ σορηϊίαβ ΠΔΌΘΓΘ 2,1, 27. 
διακρίνειν, (ἸΒΟΘΥΠΘΓΘ 7, 5.» 38. 
διάκρισις, 4] α]οαἴ]ο ὃ, 2, 27. 
διαλαγχάνειν, Βογΐ6. αἸΒΕιιΟΥΘ 7. 2,1. 
διαλαμβάνειν, (ἸΒΌΓΙθτΙΘΥ6 ἸΠ ΘΓ 86 4,06, 

τὴ. Ἐν, ας Πῶς 7.53... 
διαλέγεσθαι, ΠΟἸ]ΟΑΙΪ 2,11,1. 3,3» 32. 

πρός τινα 4, 2,,21. 6] γαγο 6, 1,6. 
ὡς δεσπότας διαλέγεσθαι ἢ. 5. 26. 

ΙΝῸῈΧ σπ Οὔ. 

διαλείπειν τοσοῦτον, ἰαπί πάρη 415- 
ἰαγ8. 6. Ὁ: 1: 

διαλλάττεσθαι τοὺς ἵππους, 
ΡΘΓμγαζαΓΘ Θα05. 8:5. ἘΘῈ 

διαλύειν τὴν στρατιὰν, αἸτημίοτο ΘΧο- 
οἴὔαπη δ» 8» 43: 6,1, 6. τὴν σκηνὴν 
εἰς κοίτην, 6 ΠοΟηνΊνΙΟ αἰδβοθάθια οὰ- 
ὈΙ ΠῚ 2, 3,1. διαλύεσθαι, ἀἸϊδοράοτγε 
5»1, 1. ἢ: 5. 40. διαλυομένου τοῦ 
ἀνθρώπου 8, 7, 20. 

διάλυσις, ΑἸΓΏ]Β810 0,1, 2. 
διαμαρτύρεσθαι, ΘΟ ΘΒΙΔΙῚ 7 ἡ ἸΞΕῆ: 
διαμάχεσθαι, ἀθριιρπαγο, ῥγαο αε- 

ΟΕΥΠΕΙΒ ἢ. ἢ, Εἰ 
διαμένειν, ῬΘΥΙΠΔΏΘΓΘ (, 3, 15. 7», 1,4. 

7, 5. 1ο. 8, 5, 27. 
διαμετρεῖν, ἀιτα ξεῖν, Ἴ. 55 16. ὙΠΙΕΥ Ἐδ 
ΡΥ] 7. 5.0. 

ἰιαμνημονευειν. ΟΟΤΙΩΓΠΘΠΠΟΓΑΙΘ 1, 2. 2. 

διαναγκάζειν, σΟρθΓΘ 8, 2, 5. 
διανέμειν, ΑἸΒΟΌΓΙθΙΘΙΒ 7, 5, 35. 
διανοεῖσθαι, οΟρΊζΑΓΘ 2,2, 3. 4,91,6. 

ὁ, 2, τὸ Β. ΕΠ. 
διῤῥεμαι σορΊ[δῖ]ο, 3,3, 52. 
διανύτειν ὁδὸν, ΘΟΠἤΘΕΥΘ ᾿[6Γ 1, 4, 28. 

452. 15 
διαπαιδεύεσθαι, Ῥ6Υ ἴδπηριιβ Ἰορὶτητιτη 
ΘΟ τς Ὁ. ΤΕΣ 

διαπέμπειν, ΠΠΠΠΟΙΟΒ ΤηἸ ΘΓ ἴῃ αἰνθυβα 
Ἰοοᾶ 1,5»3. 5.1, 2: 8. π᾿ 3 ΘΕῸΝ 

4: 5 5: 8.4) ἢ. 
διαπηδᾶν, ὑΥΔΏΒΙΠΓΘΊΙ, 4, 8. 
διαπονεῖσθαι ταῖς πορείαις, 1ΠΠΠΘΥΙθιι8 

[ΔοΙΘ 415 ΘΧΘΓΟΘΙῚ 6,1, 24. 8, 8, 0. 
διαπορεύεσθαι, ΡγΟΠΟΙΒΟΙ ΡΕΓ ἢ, 1, 10. 
διαπράττειν, ΘΠΠΕΓΘΊΙ, 4,12. 1,0, 10. 

τι τινι, Δ]ϊου) 5. σα βατη αἰ] πα] α 6 
8,3, 20. διαπράττεσθαι, ΡΕΥΗΓΕΙΘΊΙ, 
4.1. 4.5» 38. 5» 4. 28. 7:1, 238. 
Ἱπι ρΕΓα σα 4: 2.10. 7. 2.12. Ἴ:4.:0. 
Ἴ. 5» 45. ἀγαθὰ, 5566] σοτημηοαα 
τὸ Ἐς Ὅν 

διαπυκτεύειν, οἴ. ΟΠ ΜῊΝ ΣΈ 2. 
διαρκεῖν, δι! !Π!ΠΘΘγ6 6, 2, Ζύό. 8,6, 17. 
διαρπάζειν, ΑἸΣΊΡΘΙΘ 7, 2, 11. 
διαρρηγνύναι, (ἸσιΏΡΟΙΘ ὃ, 2, 21. 
διασκηνεῖν, 6 [Δ ὈΘΥΠΘΟΙΪΟ αἰβοβδγθ .; 

15 89. 
διασκώπτεται οὕτω ταῦτα, Ὠυ]ϑτη 06] 

Ἰο0οὶ Ἁ]Ὸ οἰζτο ῥγοξογαηαγ 8, 4, 22. 
διασπᾶν, αἴνο]]ογο, αδ αἸσονγέϊο 6,1, 45. 

5» 4, 10. δύναμιν ἀπὸ τοῦ ὅλου φά- 
λαγγα, ἃρτηθη (ἰἸβίγα πθγο δάθο, πί 
ΡΙατα ᾿η66 οἰ πίαν ἃρτηϊηᾶ ὃ, 5. 
15. νόμους, Ἰοσο8 οἰν τα 8. ΓΤ ΒΟΙη- 
ἄθγο οὖ γ68 Πού ἂΒ ΤΠ] ]Υ] 25. 

διασπείρειν, ἀἸΒΡΟΙΡΘΙ 5. 4. 15. 
διασχίζειν, ΑἸ ΠΠΠάΘΓο 4. 5. 12. 
διασώζειν, ΟΟΠΒΘΓΨ ΑΙ ρᾶΡία, Π6 ΔΗ. [ἃ 

8, 1,.3. ΒΘΙΝΑΓΘ, ΠΟῚ ΟΟΠΒΙΕΠΊΘΙΘ 1. 

ἸΠΥΊΟΘΙ. 



ΙΝΘΕΧ ΘΚ ΟΞ. 

ύ, το. διασώζεσθαι, 5101 5ΘΓΝΆΙ, 
ΓΒΕ ΠΘΥΘ, ΠΟῚ ΠΕΡΊΙΡΟΥΘ 4, 2, 28. 7, 
τ δ. 8:..8;18. 

διατάττειν ἐπιστάτας, σΟἸΒ{Ἰπ|6 6 ργθ- 
ἔθοῖοβ 2, 2, 19. 51η6 8668. 6, 3, 25. 
ῬΘΒΕ: 8.5; 2. 8. 

διατείνεσθαι. διατεινάμενος βάλλει, Πᾶ- 
βίδιη αὐϑᾶαιιθ τὴ ἙΟὨΓΟΙΘῊΒ 
ΓΟΥΓ 1, 4, ὃ. 816 δϑύ διατείνεσθαι τὰ 
παλτὰ 1, 4: 22. διατεινάμενος, 60η- 
Τθηΐο ΟὈΓΒ11, ΟΠ] ΘσΟΠΓΘΗΓΟΠΘ 4; 2» 
τό. 

διατελῷ δικάζων, Ἰῃ 1016 ἀἸοηο0 αἸθ τὴ 
ΘΟΠΒΌΙΩΟ 1, 2, ύ, 12; 6, 3. ἀναγώ- 
νιστος 1, ἢ» 1Ὸ- “ΔΌΒΟΙ]αϊΘ 7, 5.» 78. 
8. 1..44. τὰ ἔτη 1,2. 12. 

διατιθέναι τινὰ οὕτω, δ]Ἰαπιοτη ἰΐα ρᾶ- 
ΤΆΤ, ὕα] 8 πῇ 8]1 161 ΘΠΠΟΘΓΘ 5. 5» 20. 
3, 3. 52. τὸ χωρίον, ΤΕ8 Ο4516]}1 ΘΟ11- 
ΡΟΠΘΙΘ 5; 3: 21. διατίθεσθαί τι, τὰ 
1] 5, 2, 7. θυγατέρα, ἀἰϊνοηαθγο 4. 
Εἰ, 42. 

διατοξεύεσθαι, ϑαοῚ15 ΟΟΥΓΑΓΘ 1, 4, 4. 
διατρίβειν περὶ τὴν θήραν, νΘὨΔΙΙΟΙΙ 

ἸΠΩΙΠΟΥΔΙ 1, 2, 11. διατρίβουσι με- 
λετῶσαι, ἸΏ ΘΧΘΙΌΘΠΗΘΟ ΤΠΟΥΔΏΓΙ 1, 
2,12. ἐν τοῖς καλοῖς ἐᾶν τὴν ὄψιν ὃ. 
851, 16- ΓΟΙΠΟΙΕΓΙ. 5, 5.56. 

διατριβὴ ἔσται ἀμφὶ ταῦτα, αἰ τ ΠΟΥ 6 
ΟΡᾺ5 ἴΌΓ6 [θιηροῦα δα 111 ρεγῆοὶ- 
δηαᾶδ 6,1, 22. 

διαφαίνεσθαι, ῬΕ]]ΊΟΟΥΘ 1, 4: 2. 
διαφέρειν τινὸς, ἃ) Δ]. 0 ΑΙΗΈΥΓΘ 1,1, 

4. 8,2, 21. τινός τινι, ῬΓρΟΒίδΓΘ 8]1- 
ΟΕ] 16 8,2, 7. ἔν τινι, ἴῃ ΤῈ ΘΧΟΘΙ]ΘΓΘ 
8,1, 29. φρονήσει, ργχαθηΐα ΘΧοΕ]- 
Ἰ6γ6 2,3. 5. τινὸς εἴς τι, ΔἸἸοὰ] ρτθ- 
ΒίΑΥΘ ΤΥ, 1.3, 1. εἰς τὸ ἄρχειν, 6Χ- 
ΠΘ]]ΘΥΘ δία ΡΟΓΆΠΩΙ 1,1, 6. οὐδὲν 
διαφέρει ΘῸΠῚ Ἰηἴ. 2, 23, 4. διαφέρει 
τὸ πᾶν γενέσθαι 4,3. 8. διαφέρεσθαι 
τοσοῦτόν τινι λέγοντι, ἀἸΒΒοπίϊτο Πδο- 
θη 18 Δ Δ]. 00 0, 1, 9. 

διαφερόντως, εἸερδηζιιιβ 8, 2, 5. 
διαφεύγειν, ΘΕ Πρετο ἘΣ 9 τόν ΠΙΠΒΌῚ, 

οἷο ἤμυυϊο ἢ. 5. 12. 
διαφθείρειν, ἀἸ]δηΐαγο, ὧδ δοϊϊια, τ, 4, 

7. ΘΟΥΓΆΠΙΡΕΙΕ 2, 2, τό. διεφθάρθαι 
ταῖς γνώμαις, 66 88 ΠΕς (0η- 
5118. ΔΙΏΡ]Π5. 510] σομβίαγα 4,1, 8. 
ὑπὸ φαρμάκων 8, ὃ, 14. 

διαφοιτῶᾶν, πὰς Πὰς ἰτὸ 6, 2, 12. 
διάφορος, αἴνεγδβιιβ. οὐδὲν διάφορον 
ὐπάσνει ἢ, εἰ τ; 4;.2ο. 
διαφυλάττειν, φοηβίδηϊον οἱ Πρ ηΐου 

ΒΟΥ ΟΥΘΤ 1: «4. 5545. 6..4,7. 
διαχάσασθαι, 1. 6. διαχωρῆσαι ἢ, 1,51. 
διαχειρίζεσθαι, Δα τη ΠἸδίγαΥΘ 1, 4, 25. 
διαχρῆσθαι, υἱϊ τ, 5, 12. 
διαψύχειν, γΘΗΓΠΑΥΤΘ 8.2, 21. 
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διδασκαλεῖον, ΒΟ], ᾿π6τ18 1, 2, 15. 
διδασκαλία, ταῖϊο ἀος6Π6]1, τοῦ παρεῖναι 

8..1..10. ΟἸΒΟΙΡΠΙΠ5, 8.7..24- 
διδάσκειν, ἀΟΟΘΓΘ, ΔΥρΡΌΤΩΘἢ15. Οϑβίθῃ- 

ἄθγα δὖ ρϑιβιιδαᾶθγα 2,1, ὃ. ῬγθοΙ- 
ΡΘΓΘ, α6 ἰοσίϑιι5, τ, 6, 2ο. τὶ, ΘΔ ΒΔ1Π 
ἀοοθῦθ ἢ. 6. ἀθίθυγα δα ρδίγο Τὴ 
8, 32, 2ο. διδάσκεσθαι, Π]Ι τη Θγιια1- 
ΘηΘΔαΙη τΤηδρΊϑγο ἰγαάογα 1, ύ, 2. 
Ῥαϑβδῖυθ ἀἴβοεσθ 8, ὃ, 14. 

διδόναι βουλεύσασθαι, ἴασογο. ροϊίοδία- 
ἴθι 616]16ΓΆ Π6Ἱ 2, 2, 12. βουλήν 
μοι δὸς 7, 2, 26. δός μοι ἄρξαι αὐ- 
τοῦ, ΠΟ 6666 ΤΩ]ΠΙ ΠΡΟ τη 1Π 18- 
ἰὐτπότ. 5: 11. ΟΠ ΡΘΒΙ: οἴ ἢ; ἀντὶ 
ΒΙΡΏΪ, 2,1, 25. ἑαυτοὺς, 8586 ἰτδά 6 γ 
ΔΙΓΟΙΙ 5.» 1, 27. εἰς τὰς Ψψυχὰςετοῖς 
ἀνθρώποις, ἸΠάΘΓ6 ἴῃ ΠΟΙΠΙΠΠΠῚ 8η1- 
ΤΠ08 8, 2, 20. δὸς νικῆσαί με 5.1, 20. 
ἢν ὁ θεὸς εὖ διδῷ 3,1,24. 

διείρειν, ἸΏΒΘΙΘΓΘ ὃ, 2, 1Ο. 
διελαύνειν πολλὴν ὁδὸν, ροΥΙΘα ΑΓ 5, 

4,4. 
διερευνητὴς, ΘΧΡΙΟΤΔΙΟΙ 5; 4; 4. 6, 2, 2. 
διέρχεσθαι, ῬΘΡΙΠΘΑΙΘ 1,1, 5: ὁδὸν 4; 

3, 22. διελθὼν τὴν παιδείαν ταύτην, 
Ὠυ])]ι15. ἸΠΒΌ ΠΟ ΠΙΒ. οαγϑιι ἀὈΒοϊαΐο 
1 Ἢ. πὴ Χόγοςι διηλθει 4.2. ΤΟΙ ὁ 
θροὺς τό, 1: 57. 

διερωτᾶν, ἸΠίΘΙΓΟΡΑΓΘ 1, 2. 15. 
διημερεύειν, Ὀοΐπτη ΠἸΘΙὴ ἰγδηβίρθυα 7; 

55 53. ὕθῃηριιβ ΟἸἼΠΘ ΘΟΠΒΆΠΊΘΓΘ δύ. 
διιέναι, ῬΘΥΓΓΔΉΒΙΓΘ 2, 4: 2. 
διιστάναι, ὈΘΥ Ἰπύθογν 811 ΘΟ]]ΟΟΔΙ 6 2, 4: 

20. 
δικάζειν, [18 ΔἼΘΘΓΘ 1, 2, 6. οσαπὶ ρΘηϊῦ. 

7. δικάζεσθαι, Ἰπα]οῖο. οαπὶ Δ] 0 
ΟΠ ΘΠΠΕΙΘ 1, 2, 7. δίκας δικαίως δι- 
καζομένας ὃ. ὃ, 12. 

δίκαιος, ἸαρΊθιι5 ΟΠ ΘΠΏΙΘΠΒ 1, 3, 17. 
τὰ δίκαια, 1, Ἰηϑύψαϊα 1, 23, 1ὃ. 
δίκαιος εἶ ἀντιχαρίζεσθαι 4, τ, 20. 
δίκαιός εἰμι λέγειν, ΡῈ} Θϑύ Π16 αἸΘΟΓΘ 
8, 5. 22. δίκαιος, 46 ΔΡΤῸ 611] ΒΘΙΠΘῊ 
ααρα δοσεορὶῦ τϑαα!ῦ ὃ, 5, οδ. δίκαιον 
ἅρμα 2,2, 26. 

δικαιοσύνη, 75.184 1, 2, 6. 
Ὁ ΘΥ ΤΩ. 

δίκη, αἸδοορίαϊ!ο ἀ6 }ὺπιτὸ 8, 2, 27. δίκην 
διδόναι ὑπό τινος, ΡΟ Πδ8 ἀΔγ6 8]16α], 
Ιδοί τα ἢ αἰϊαιιο. τοιός 48: Ὁ 2.) 1. 22. 
δίκην διδόναι ὑπὸ τῶν ἀναγκαίων 7, 
5940. ἔχω τὴν δίκην ἢ, 2; 24. 

διὸ; γε. Ὡ::2,.14. εἰδιόπερ' δια ν 3: 
διοπτεύειν, ΒΡΘΟΙ]ΑΓῚ 8, 2, το. 
διορίζειν, αἸδυηριιενο, ὅπὸ ἃ 856 α18- 

ΟΘΡΏΘΓΘ 1,0, 51. 58 σα] 16 ρτορτῖ 
ΌΌΘΙΘ 4..5» 299 

διότι, σῸ 8, 4: 13. 
δίπηχυς, πιο οσδϊΐοΒ ἸΟΠρῚΒ 6,1, 30. 

τ νυ 

δικαιότης 
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δίπλασίος, ἀρ] 5 2.1..24..35- ὃ: ἢ. 4, 
ῬΊΟΝ 

διπλοῦς, ἀΠΡΙΘΧ 2, 3, 23. 24. 
διφρεία. ταῦϊο ἡπηρσοηαιὶ οαγγβ. Ὀ6]Π1οὶ 
Ὁ 5.6: 

ὙΣῊΣ 5611 δυγιροο ὦ, 1, 20. 
τειος, 5611ὰ σα ΓᾺ]}}8 6, 4,9 

δίχα 6, τ, ὃ. δίχα γίγνεσθαι τοῦ σώ- 
ματος. ΒΘΡΑΙΆΓΙ 8, 7. 20. 

δίψα, 5115. 2, 53,1 
διψῆν, ΒΙΠῚ6 1,2, 11. 

ΒΟΓΒῚ ἢ; Το. 
διψροθο τὸ; Β115. 8.1; Εἰ 8} 1.80 
διωγμὸς, ΡΘΙΒΘΟΌΓΙΟ 1, 4.21. 3, 3.65. 
διωθεῖσθαι τὸν ὄχλον, Β1ΠΠΠΊΟΥΘΙΘ 
τ] 6] Π 61} 7, 5» 30. 

διώκειν, ἸΠΒ6 6111, ΨΘΏΔΙΙ ἴθΓαᾺ8 1, 4, 14. 
ΓαρΊΘηΐθιη 3, 2,10. ἡδονὴν 4. 1, 15. 
τὰ καλὰ βύπασγο 8,1, 3209. διώξομαι 
τ 14. ας ἴθ :.39 τϑυλθίην τῇ. 

δίωξις, ρΡοΓΒΘΟαῦΟ Ρ. 4.15. 
δμωαὶ, ΔΏΟΙΪ]86 5.1,0. 
δοκεῖν, Ραΐαγθ, ΟΘΏΒΘΙΘ 1, ύ, το. δοκεῖ 

μοι, ΘΒΏΒ60 2, 4, 10. ἐδόκουν αὐτῷ 
γενέσθαι 6, 1, 53. δοκῶ μοι, ν᾽ θοῦ 
ΤΉ] 1, 6). ἣν γ ϑλνδι ἘΣ ἢ. ἢ: 
2, 28. ἡδέως ἄν μοι δοκῶ κοινωνῆσαι 
ὃ, 7, 25. δοκεῖν, ΘΧΊΒΌΠΙΔΓΊ, οἱ δο- 
κοῦντες σοφώτατοι, 1,6, 45. δοκῶν 
εἶναι »ΤῸ ὼν 5» 29,ω1|ι. ἐδόκοδμον κα- 

ταμεμαθηκέναι 1, 1, 1. ἐδοκοῦμεν 
ὁρᾶν 2. ἠσθῆσθαι δοκοῦμεν 6. οὺὑς 
γιγνώσκειν δοκοίην 3,1, 28. ὃ μά- 
λιστα δοκῶ ζῷον ἐζηλωκέναι 4,3, 17. 
δοκεῖ μοι ἡ ἐμὴ ψυχὴ ἀναπαύσεώς 
τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν ἢ. 5, 47]. τῷ 
δὲ ἡ ψυχὴ διψῆν ἐδόκει 8,7, 4. ἔδο- 
ξεν ἡδέως ἀναπαύσεσθαι 10. ογοέϊ5 
εὐ δεδογμένον ἐστὶ. νἸδιπη Θβί, 66- 
ογθίπιη οϑῦ ύ, 2, 9. ἐδέδοκτο ἢ, 5. 
25. ἔδοξε 8,1, 6. 

δοκιμάζειν, ΡΓΟΌΔΓΙΘΊ, 5, 7. αἰρηϊαΐθηη 
ΔΙ] 8 βρθοΐαγο οὖ σορποόβοθῦο ὃ, 
Ζ, ὅοι 

δοκίμως, ΡΙΌΡΘΙ, 6, 7. 
δολερὸς, ἔγα ]ΘΠίτι8 1, 0, 27. 
δολοῦν, [α]]6ΓΘ 1, 0, 28. 
δόλωσις, ἴταιιδ 1, 6, 28. 
δόξα, ορίηϊο ύ, 1, 38. δόξαν λαμβά- 

νειν, ἘοἸΘ εἰ αῦθι ποιηὶηἰβ 86 Ιρ ΙΒ] 
1, Ὁ, 22. παρέχεσθαι περὶ αὑτοῦ, 
ΟΡΙΠΙΟΏΘΙΙ 4Ὧ6 86 θχοιϊίζαγθ, δἴῆοθγο αἱ 

Πομλῖη68 πα ]οθηΐ 1014. δόξαν πλή- 
θους παρέχειν, ΟΡΙΠΙΟΠΘΙη τη] Ό1{τ|- 
(115 ΘΧ οἰζδ 6, ΒΡΘΟΙΘΠῚ ΡΓΌΡΌΘΓΘ ΠῸΒ 
6586 πγ]ο5 0, 52, 30. τοιαύτην δόξαν 
ἔχειν ὃ, ὃ, 2. 

δοξάζειν, ΘΧΊΒΕΙΠΙΔΓΘ 5, 5» 46. 
δορμοθνῦσα, εἰ αὐο νὶ Δυτηοστιτη οαρία 

ἁρμά- 

ψνϑῃρι ηΐοῚ οἱ- 

7» δ» 35’ 

ΙΝΌΕΧ αΒ ΟΝ. 

δορκὰς, σάργθα (απέθίορθ) 1, 4, ἢ. 2, 
2. 20. 

δόρυ, Ρογτοα, ΘΟΠ τ 7,1, 4. 
δορυφορεῖν ἡμῖν αὐτοῖς, ποϑηηδῖ ᾿'ρ805 
0} Ὁ ἡ... Ἐν ΘῈ 

δορυφορία, 5:6} ἘΠ} 2, 2, ΤΟ. 
δορυφόροι, 8816}}168 Βαβι! 7, 5, 68. 8, 

8.0,1τ5. τῆς σωτηρίας, 58 16}}168 Π08- 
{γ86 βΒ8] υἱϊ8, ἢ. 6. δα ποβ ἰαἰαπᾶοξ 

7: 55 84. 
δοτῆρες δαπανημάτων, αὶ σαγαηΐ 5ατη- 

[8 ΤΘΡΊΟΒ 8,1, 0. 

δουλικὸς, ΒΘΥΨ]Β, ΒΕΓΝῸ αἸρηα8. 7, 4, 
ΧΕ 

δοῦλος, ΒΕΥνιιβ. ἀνὴρ δοῦλος 4, 5, 
βό. 
5» 5» 9. ἹΠΊΡΘΙΙΟ Βα ΘΟ] 7, 4, 78. 

δουλοῦν, ἴῃ Βογναΐθηλ ΤΘα σΘΓΘ 2,1, 
τ 

δρᾶν, ΡδίΓΑΥΘ 3, 3. 53. ΡΆ885. 4, 2, 28. 
δρεπανηφόρα ἅρματα, οὐγτι5 ἔα] δῇ] 6, 

Ἐ ΕΘ. 
δρέπανον, ἴαϊχ 6,1, 30. 
δριμὺς, ΔοοΓ, 6 ϑάρουθ ύ, 2, 31. 
δρόμος, ΟἸΓΒΙΙΒ 1, 2,10. ΒΡΔΙ[ΠΙΠῚ ΟΕ - 
τσ} ὃ, 3, 25. ἔνθα περιπατοῦμεν 
4.) ἢν ὅδ: 

δρύπτεσθαι, οΒ ϑθτη ΟΠ] Δηΐαγο, αδ ἰμ- 
φομζϊδιδ 3.1, 18. 8, 3, δῆ: 

δύναμις, ΟΟΡ 86, ΘΧΘΓΟΙΓΙΒ 2,1, 4. 2, 4. 
17. 4:5; 9. πάσῃ τῇ δυνάμει 6,2,9 
δύναμιν ἕ ἔχειν, ΘΧΘΙΟΙαΙ ΡΓΘΘΒ86 ἴ, 
6, το. ὁπόση ἐστὶ δύναμις, φαδηίτιηι 
ΡΟΐδ681, 6, 22. εἰς δύναμιν 4. 5. 52. 
δυνάμεις, νἸΓ65 ΠοΥΡασιὴ 8, 8, 14. 

δύνασθαι, να] πὴ 6586 1, 2, 13. μέγα 
δύνασθαι τ, ὁ, 4ι. οὐδὲν δύνασθαι 
3,2, 6. ξένια οἷα ἐγὼ δύναμαι 5, 4, 
14. ἐδυνάσθην 4, 2, 12. 4. 5.» 20. 8, 
2.09. 

δυνάστης ἐν πόλει, αὶ ΡΓΙΠΟΙρΡΑῦΠῚ 
ΟὈμ ποῦ ἴῃ οἰνιαῖθ 3,1, 16. 1υχίδᾶ 
ΓΒΩΘΠῚ ΠΟΙΠΙΠΔΏΓΕΙΓ 4, 5; 40. 

δυνατοὶ, τΟὈτιδί], αὶ ΘΟΥΡΟΓῚΒ ον 
ναἸθηΐ 2, ἃ" δ᾽ Ροϊθηίθβ 5,4,.1. εἰς 
τὸ δυνατὸν 2, 1,.28.. ὧδ δυνατὸν ἦ ἣν 

5,.4.,.8. ὧξ διναυδαὶ ἐγγύταταύό,3,1. 
δύσβατα, ἀδνῖα, Ιοοα ρμεποίγαίι αἰ - 

1118 ἃ. 4, ἤν 
δυσέλαιανοι, Ἰηβρϑγαΐιβ, ἀθβρογαίτιβ 6, 

:, 47. 
δυσθετούμενος, τ1816 «ἰδοῦ 2, 2, 5. 
δύσθυμος, {υ18118 5. 2, 34. 
δυσκατάπρακτος, (ΟἸΠουΪ ΘΓ οΠΠοΙΘπάτι5 

8.7. αι 
δυσκατάστατον, αιοα αἰ ΒΟ] το βιβεὶ, 
οὐ] τοὶ ἀδηηητιπὶ ΠΟῊ ἴδοι] οανοτὶ 
Ροϊοβί 5. 3, 483: 
ΟΝ ΠΟ ΘΟΠ ΘΠ πΘ τι 

δ.» 
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δυσκλεὴς, Ἰπίδχη]Β 3, 3, 52. 
δύσκολος, ΤΩΟΥΟΒΒ 2,2. 2, 6. 
δυσμενὴς, τη] γο] 118, ορρ. εὔνους 8, 

3,5. δυσμενῶς ἔχειν ἤ: 5» 66. 
δυσοίκητος, ᾿πΠ Δ Ὀ1080}}18 8, 6, 21. 
δυσόρατα δίκτυα, τοῖα, ν]Βι1 πὶ Ῥαρίδηιία 
τ: ἠδ. 

δυσφορεῖν, Βίουπ Δ ΠΥ], νΘΠ ΘΠ] ΘΠ ΓΘΥ 
ΘΟΙΏΙΠΟΨΕΓΙῚ 2, 2, ὃ. 

δύσφορον, στανε οἱ τηο]θβδύμστῃ Ἱ, 6, 17. 
δύσχρηστος, δα τἀὐϑῦτη ἱπορίτιβ. 3, 2, 

26. 
δυσχωρίαι, Ἰοοα ἱπηροαϊΐα, Ἰηϊαιιδ 1, 

λ.“.. ἃ ,6. 35. 
δωδεκάδαρχος, ρῥτγοοίδοῖαΒ ἀτιοαθηιϊιπὶ 
ΤΠ Π τη 2, 4. 4. 2.2.1. 

δωρεὰ ἐμὴ, ἀοηπτπὶ ΤΠ] αδύμτη 8, 2, 
ΤΣ 

δωρεῖσθαι, ἸΔΥΡΊΥΙ, ἀΟΠΔΓΘ 2,1, 17. 5. 
Σ δ: 

ἐᾶν, ῬΥΘΟΙΘ, ΟΡ. ἀδικεῖν 5, 45 24. 
ἐάν τε----ἐάν---τε, δῖνθ---Βῖνθ 4, 3, 22 
866. ἦν τε---Ἦν τε 23,2, 17. ἂν 1, 2,12. 

Δηποΐ. ἐάνπερ, ἄνπερ 1, ύ, τό. 
ἐαρινὸς, ΨΘΥΏΙΙ5 ὃ, 6, 22. 
έβδομον, τὸ, ΒΘΡΟΙΠΊ Τα 8... ἂς 
ἐγγίγνεσθαι, ἸπΏΔΒΟΙΪ 3, 3, 58. 5. Ι, 

24. 
ἐγγράφειν, ἸΠΒΟΥ ΘΟ ΓΘ, ἸΏΒΟΌΠΡΘΙΒ 3, 3, 

52. ἴῃ Ἰ} {6718 ΒΟΥ ΌΘΓ6 8, 2, 17. 
ἐγγυητὴς, ΒΡΟΠΒΟΙ, ΑἸ] ἴπ ΓΘ ΡΘΟθΠΪδ- 

γα ῬΙΟΤΩΙ χαοα Δ]Γ6Υ βυριυ]αύτιτ 
6, 2, 80. 

ἐγγύθεν; 6 Ργορίπαιο, 1: 6, 4ο. 
ἐγγὺς, ἴῃ νἹοϊπ!α, τὰ ἐγγὺς φῦλα, ἤπηι- 
{πη ὨΔΙΙΟΠΘΒΙ, 5. 2. αἱ ἐγγὺς οἱἰ- 
κήσεις, ΨΊΟΙΠα ἀοΙηΙΟΙ]14 2. 2, 10. 
ἐγγύτερον, ῬΓΟΡΙτΙΒ 79:1, 23: ἐγγύ- 

τατα, ῬΙΌΧΙΪΏΘ. 4, 1,.3. ὁ ἐγγύτατα 
ἡμῶν 5611, κατακείμενος, 4111 ΠΟΒῚ8 
ῬΓΟΧΊΤητΙΒ ΔΟΟυΤα δύ 2, 2, Ὁ. τῶν 
φίλων 4; 8; 28. τῶν πολεμίων 6,1, 
17. ἐγγυτάτω ῬΓΟΧΊΠῚΘ 5» 4: 42. 

ἐγείρειν, ΘΧΟΙίΑΓα. ἐγρηγορὼς, ν]ΡΊ]ΔΠ8 
1, 6, 35. ἐγρηγόρει 1. 4, 2ο. 

ἐγκαλεῖν, ἈΟΟΌΒΑΓΘΊΙ, 2, 7. ταῖς τύχαις, 
6 1] γα ἔου ιιΠδ6 46 Υ 7, 2, 22. 

ἐγκαλύπτεσθαι, 58 ΟὈνΟΪνοΓα 8, 7, 26. 
ἐγκαταλείπειν, Υο]] Πα ΟΕ 8, 8, 4. 
ἐγκέλευστοι, Ἶτι88] 5, 5» 30. 
ἔγκλημα, δοσιιδαῖϊο, σαιιϑα [ΟΥΘΠΒΙΒ 1, 
ΤΟΙ 

ἐγκλίνειν τούτοις, ΘΟ] 16 4, 32, ὅπ. 
ἐγκράτεια, ΘΟΠΠΠΘΗΪ8 1, 5. Ὧ.) ὃ..τ' 

82. τΟἸθγδητ]8 Ὁ 36: 
ἐγκρατὴς γαστρὸς, [ΕΠΙΡΟΓΔΠΒ ἴῃ ντοΐα 

Ι, 2, ὃ. τῆς ἡδονῆς 4,1, 14. ἴπ 5ιι8ἃ 
Ροίεβίαίθ ΠαθΘ 4. 5. τῷ. 

ἐγκωμιάζειν, ἸαυιάΔγ6 5, 3, 2. 
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ἐγχεῖν, ἸηΓΠαΘΙΘ 1, 2, 9. 
8101 ᾿ηαπάογο 1018. 

ἐγχειρεῖν τοῖς Ἐν ἄν: ἈΡΟΥΘΩΙ 7, 
Τ, Ος 

ἐγχειρίζειν ἑαυτὸν, 86 ἰγδάθ γα Δἰ[θυ ιι5 
ΠΕ] 8» 2910. 8; 8:2. 

ἐγχωρεῖ, ἸΙοοῦ 1, 4,6. 
ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ, ναάππη ἢιιΠΊ]Π15 

75 5, 18. 
ἔδρα, 5611 6, 3,15. Ἰοουβ Β6ἤθπηαϊ μο- 

ΠΟΙΙβΟΘΠΠΟΥ 8. 10 5 ον, ΘΕ: 
ἐθέλειν, 5016γ6. 5. ραγαύαχη ἐβᾶθ 95:2, 

12. ΒΒΌΠΕΙΘ, ΡΟΒΒ6 ὃ, 1, 22. 8ι- 
ἄδγθ, ἢ ΔΙ 1 η΄ πισογθ, αὖ 8, 1. 
τό, 25. ἤθελον ὑπακούειν, παπᾶ 1η- 
Ὑ]Π] ῬϑΙθθδηΐ 1,1, 3. ἐθέλειν ἰέναι 
αὐτοῖς ἀνταγωνιουμένους 1, ὦ, 8. 

ἐθελόπονος, 1. 4ᾳ. φιλόπονος, ἰαοτο- 
5115, 86 ἸΔΟΓΕΒ ἹΠΊΡΊΙΡΟΥ 2,1, 22. 

ἐθελούσιον, ᾿ἸὈΘΥιΏ, ἴῃ ΠΟΙΏΪΠ15 81’- 
ὈΙΓΙΟ ροβιίαμη 5.1, 9. ὉΠῸ 4, 2, 

ἀὙπὲ δ; 5; ,38- ᾿ ; 
ἐθίζειν, ἀϑϑυιθίδοουθ 1,2, το. ἐθίζεσθαι 

τι, ἀΙΒΟΘΓΘ ΘΧΘΙΌΘΗΘ6Ο 2, 2, 22. ἐθι- 
σθέντες σὺν τοιούτῳ ἔθει, 15. τηο1]- 
Ὀπ5 ΡῬΓΘα1, ΧΟ Ὰ]Π 1, 6, 55. εἶθισ- 
μένα, οοῃϑαρσία ὃ, 7, 1ο. 

εἰ, 51. 8}. εἰ---εἴτε καὶ μὴ, αὐτιιπη-- τ ΠΘς 
ον ἌΣ 5.7: εἰ---εἴτε 5: 3» 57: εἴτε--- 

εἴτε, αἰγητη---8η 8: 2: 18: βδῖνε--- 

ΒΙνΘ 6,1, 5. εἴτε καὶ---εἴτε καὶ, 5ῖνο 
-Ξϑϑῖνο᾽ 5... 4, 27: 7.2. 20. 8.,3:.14: 
ὥσπερ ἂν εἴ τις πάλαι συντεθραμ- 
μένος ἀσπάζοιτο 1, 3, 2. οὐκ οἶδα εἴ 
τινα λίποις ἂν τ, ύ, 4τ. θαυμάζοιμ᾽ 
ἂν εἴ τι πλέον ἂν ὠφελήσειε δι πος 
4, 2, 37: 5» 47: εἰ γὰρ υἱπαπι 6, ιν 
38. εἴπερ, δὶ αυ]6Πῃ 5, 3,11. εἰ μὴ 
--ὠὀλλὰ, 8] ΠΟῊ---ΟοΓίρ 5, 5, 33. τί 
δὲ, εἰ μὴ 1, 4; 18. εἰ δὲ μὴ, 510. Τη]- 
Π118, ργΩοΟ. εἴ---γε τ, 6, 26. 

εἰδέναι, ΠΟΒ86, Βοῖγθ. ὑμᾶς οἶδα ὅτι 
ἐξήλθετε 5.1, 20. τούτων ἤ τινα ἢ 
οὐδένα οἶδα 7, 5 5: 45. οὐχ ἃ κρείττων 
ἤδει ἃ ὧν, ἅπερ εὖ ἥδει ἑ ἑαυτὸν ἥττονα 
ὄντα Ι,,4.ὄ 4... οὐκ οἱδ' ἂν, εἰ, ἐκτη- 
σάμην ἢ, 4, 12. χαριν εἰδέναι. ἐν: 
χάρις. 

εἶδος, ἴοΥΠπια ΟΟΥΡΟΙΪΒ 1, 2,1. 9535Π1|8, 
εἶδος εὐδοκιμοῦν, οἰδογιίηι, ΠΣ Ρἴο- 
θείαν 8, 2, 6. 

εἶεν, βουτηϊα [8 ΠΒΘΊΙΏ15. 1 ΒΘΙΊΏΠΟΠΒ 
8. Ἅ1Π|8,. 5: ἢν 18: 38:.4;.3. ὃ. 

εἰκάζειν, σΟΠἤΟΘΙΘ, ορρ. εἰδέναι τ, ὁ, 
44. 7:2, 25. εἰκάζεσθαί τινι, ἸταἸϊ[ΑΥἹ 
. 3: 1: 

εἴκειν ζημίαις, ῬΟΘΪ5. 856. ΘΟΙΠΠΊΟΥΘΙῚ 
ΒΙΏΘΙΘΊΙ, 6, 21. τοῖς πολεμίοις 5, 

3, 8. 
εἰκῇ, ἸΘΙΏΘΙΕ 2, 2, 22. 8. 

᾽ “- 

ἐγχεῖσθαι, 

ΤΥ ΤΈΣ ΕΣ 12. 
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εἰκός. ὥσπερ 8. ὡς εἰκὸς, τὖῦ ΡᾺΓ 650 1, 
Ὁ, Οἱ 2, 2. τὸ. ᾿ὡς τὸ εἰκὺς 1. 2. τἰ. 
ἣ εἰκὸς 7, 3. 1]. ὥσπερ εἰκὸς, αὖ 
ΜΕΓΟΒΙΠΉΒ, ΘΒ: 2. 2. ὕ.» ὃ. ἡ: Β΄ αϊι 
ΤΩΟΒ ογδΐ 2, 1, 1, 2. τ ΠΕ βο]οΐ 2, 
2.20. ὅ, 2. 18. “κατὰ τὸ εἰκὸς 8. 7.0- 
εἰκὸς 4... .»», 2. "Ὲ5. 3. 36: εἰκύτῶς. 
Τηδτῖο, ΟΝ 80 γ8 1 152: Ὁ; 8: 

εἰλικρινὴς, ΠῸΠ σΟηξαβιι5. οὖ ΤΙ ΧίτιΒ, 
8664 Βοραγαίίτη αἸβροβίξαβ, αὐ [Δ 01]6 

 Ῥοββὶῦ 80 8115 αἸρΏΟΒοὶ ὃ, 5» 14. 
εἶναι ἐν τοῖς μεγίστοις. ΓΠΔΧΊΠΠ] Θ556 

ΤΠΟΙΠΘΗΪ ὃ, 1,11. σύν τινι, βίαγε Ὁ 
ἉΠπ|ῆ΄ 0; ὍΡΟΙ ΤΟΣ δ 2, 252. Ἔν 2. 
320. οὐδὲν, Π1}}1π|8 6556. τποϊῃθηῖ] ύ, 
2, 8. ἔστι, Ἰιοοῖ, Ηδ6γ1 ροΐεϑβῃ 1, 6, 
11, 27. ἔστιν ὅτε, Ἰηϊογάυτη 2, Ι, 
30. 3: 1, 20. 24. 3», 25- ἔστιν οἵ 

866. οἱ δὲ 2, 3. τὃ, ἔστιν οἷς, ΠΟΏ- 
Π111}18 ὃ, 4, 6. ἦσαν οἱ 3,1. 2. ἦν ὃ, 
ΔΙΙαιοα 5, 2, 16. ἔστιν ἔνθα, ἴῃ- 

Του τη 7: 4.15. ὕὐτὰ ἀαΐ, ῬΕΙΒ. 1, 
2, 4. εἰσὶν ἀντιπαρακαλοῦντες ΡΓῸ 
ἀντιπαρακαλοῦσι 2, 2. 24. τὰ ὄντα, 
ὍΡ6Β. 3. 1,,32: "τὸ δὲς ὙΘΠῚ 5. 2:7: 

εἰπεῖν, ἸΌΘΥΘ 2, 4, 21. 3, 3» 40. 
εἴργειν, ῬΓΟΒΙΌΘΓΘ 2, 3. 1ο. εἴργεσθαι, 

ΔΌΒΏΏΘΓΕ ᾿, ύ, 19. 
εἰρημένα, τὰ, 50 ]Ρ6Π 1 π|ΠῈ ῬΓΟΙΗΒΒΌΓΙΩ 
Ὁ... 

εἰρήνη, Ῥᾶχ, Βοουγαβ ἃ0 ἱπηροῖπι Πο- 
Βίϊαμῃ 6,1, 18. 

εἱρκταὶ, βορία ἴῃ αυϊθιι8 Ὀ6] τι ο0η- 
ΟἸα ἀπ ΠΕπΓ 3,1, 10. 

εἰς μέτωπον στῆναι, Ἰῃ {γοηΐθ οοη- 

Βἰϑίθυιβ 2, 4. 2. εἰς τρίτην, δαὶ αἸδΙη 
(ο  ὉΠπιτὴ δ» 3» 27. 8»1, 423. εἰς τρια- 
κοστὸν ἔτος ὃ, 4, 27- εἰς τοῦτον τὸν 

χρόνον 1, 4: Τό. οὐκ εἰς μακρὰν, 
Ὀγθνὶ, Ρᾶν]0 Ροϑί 5, 4, 21. εἰς τὴν 
τοῦ καρποῦ κομιδὴν, [ΘΠΊΡΟΙΒ 400 
ἔγιιοῖτιβ Βαηῦ ΘΟ] ΡΘΠΩῚ 5» 4. 25. 
εἰς Πέρσας πορεύεσθαι, Ιῃ ΤοΥΓΆΤη 
Ῥουβϑδγιιμὰ ΔΌΪΙΓΘ 8, 5, 2Ο. εἰς τοὺς 
πολεμίους, Δα Ποδίθ68, ἢ. 6. 1 ΓΘΥΤΆΙΩ 
Ποβίϊαμη 6,1, 45; 2, 2. εἰς τοὺς πο- 
λεμίους θεῖν 3, 2, 9. εἰς τοὺς μυ- 
ρίους, δὰ ἀδοθτὴ τη}}}1ἃ 6, 2, 7. εἰς 
τρὶς, ἴ6Υ 7.1, 4. εἰς ἕνα ἰέναι, 51η- 

ΕΠ ΘΙ ΠΟΘΡ8 ῬΥΓΟΘΘαΘΙΘ 2, 2, 21. 
5» 3,41. εἰς δύο ἄγειν, ὈΪΠῸΒ ἀἸΟΘΥΘ 
“, 5» 17. 2. 3.21. εἰς τέτταρας, 4πὰ- 

ἰοσηλ 2: 3. 21... 8;.2, 0: τὰ εἰς ἐκα- 
τὸν τάττειν, εἰβεμδἑσκο ΔΟΙΘῚ [ΔΘΘΓΘ 
ΘΟ ΘΠΟΙΙΙΠῚ ΠΟΙ τιΠ 6, 3, 23. εἰς 
τάξιν ἑκάστην, ΡΓῸ ΒΙΏΡ]15 ὁθηΐτ- 
ΤΙΒ 4, δ, 56. εἰς καίβρον ἥκεις. ἼΩ 
[ΘΙΏΡΟΥΘ, ΟΡΡρογϊιιηθ 3, 1, ὃ. εἰς 
κάλλος ζῆν. νῖνογε ἀξοοτθ, ν]ΐδιη 
ἄρογο ΠΟποϑίδη 8,1, 32. εἰς δύνα- 

ΙΝΌΕΧ σπσυϑ. 

μιν, ΡΥῸ νιχῖθτιβ, φαδπίιπ ἤθγὶ ρού- 
οϑ 4. 5. 52. ἢ» 2. 8. “εἰς τὸ δύναταν 
2, 1, 22. εἰς χρήματα, αυοᾶ δεδἵ- 
(Ἰηοΐ δα 8, 8, 6. εἴς γε τὸ ἴδιον, 
ὈΓΙνΑἴΠῚ 5. 4.11. εἰς τὴν στρατιὰν 
καλὸν, αποα ΘΧΟΙΟΙΓαΙ ρούθϑί 6888 
ΟΥ̓ΠΔΙΠΘηΐΟ 3, 3,6. δῇ, εἰς ἀργύ- 
ριον λογίζεσθαι, δὰ γρεοηΐαμπι) 16- 
αἸρΊ, ΒΌΡΡΕΓΑΤΙΙ 3,1, 38. Οἴι φθΉ. 
εἰς διδασκάλου 580. οἰκίαν 2. ὌΡῸΣ 

εἷς τηὰ8. μηδὲ πρὸς μίαν ἡδονὴν 4, 1, 
14. οὐδὲ δι’ ἕν ἄλλο 2,1, 21. εἷς 
μὲν, εἷς δὲ, ἀΠῸ5, ΑἸΙΘΕῚ. 2, 4. πλεῖ- 
στοι ἕνί γε 8, 2,18. εἷς γε 8, 2.11. 

εἰσαγγέλλειν, οατιβᾶπη ἀοἔοττα δα 1861- 
δι 8, 5. 20. 

εἰσάλλεσθαι, ἸΠ5}}γ6 7, 4» 4. 
εἰσαῦθις, ροβίῃας ὃ, 5, 8. 
εἰσαφιέναι, ᾿Ἰπ ΤΟΙ 6ΥΘ 4, 5» 14. 
εἰσδέχεσθαι, δαἀτηϊζίοτε, ὄχλον 5, 5» 4- 
εἰσέρχεσθαι. ἸΏΓΤΟΙ1 6, 5: 3» 17- 4ο- 

ΤΠ ΔΌΪΓΘ 1, 4.138. αζδ ἰεγαΐ 5 2, 
4. 7. πρός τιψᾶ 3, 3. 135. εἰν τοὺς 
τελείους, Ϊῃ ΠΕΙΏΘΙΠΙΠ ΨΙΓΟΓᾺΠῚ Γ6- 
ΟἾΡΙ 1, 2, 15. 

εἰσιέναι, ἸΠΊΤΟΙΓΘ, ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ 

δεῖπνον 2,1, 20. πρὸς τὸν Κυαξάρην 
2, 4: δ’ εἰς τὰ τείχη 7». 4: 5 ἸηρΎΘα] 

Ἰῃ οαβίγα 4, 2, 30. τὰ εἰσιόντα, οἰθ18 
Ροΐαβααθ 1, 6, 17. 

εἰσκαλεῖν, ἰαὐ1Ὸ γΟΟᾶΓΟ 8.8. 1. 
εἰσκομίζειν, ἀοιητπ ΤΟΥΤῚ ΔἸΙΟ 1, 

4. 9. 
εἰσορᾶν, ἈΒΡΙΟΕΓΘ 5, 1, 16. 
εἰσπίπτειν, ἸΓΓΌΠΊΡΘΓΘ 7, 1, 36; 5, 29. 
εἰσπορεύεσθαι, ἸΠρτΘα] 2, 3, 21. 
εἰσφέρειν χρήματα, ΘΟΠΐΘΓΓΘ ὈΘΟΆΠΙΔΒ 

6, 2,9. 7:1. 12. εἰσφέρεσθαι προ- 
᾿χοΐδας, 5θοιχη Ἰηΐθυτο ὃ, 8, το. 

εἶτα, ἵστη, Ροβί ΡΑΓΕΟΙΡ πη 5 ,59» 32. 
ἐκ. ἐκ νυκτὸς, ἐκ νυκτῶν, ποοία, 46 

ΠΟΟΙΘῚ, 4, 2. 8, ἢ» 12, Ἐκ πολλοῦ, 
ἦδῖὰ ἀυιάτιπη, του Ὁ δῃΐο το ὁ; 41. 
ἐκ παιδὸς, 85. παιδίου, 8. παίδων, ἃ 
ΡΌΘΙΟ 1, 55. - 2: 3.910. ἐκ τούτου, 

ἔστη, ὨΪΠΟῚ, 3.10; 4. 24. δ8δὺ ὅοο 
[ΘΠΠΡΟΙΘ 1, 2, ὃ. ἐκ συναλλαγῆς, 
Ρᾶςθ 5. ΤΘΟΟΠΟΙ]]Ἰαθη6 ἔαοσία 3,1, 
40. ἐκ τῶν πρόσθεν δακρύων γελᾶν 
1,4, 28. ἐκ πολλοῦ προορᾶν, ῬτΟΟα] 
5» 4, 40. ἐκ δεξιᾶς 8, 5. Ἐ8. Ἐκ 
πλαγίου 4.1, τδ, οἱ ἐξ ἐναντίας ἢ: 
Ι, 2ο. ἐκ τούτων, Ὦ18 ς Θδι1515 ἢ 
6, 33. 3»1,13:; 3» 9. ἐκ τούτου δὴ 
1. ὁ, αὶ δ τοῦ ἡττᾶσθαι, ΡΓΟΡΓΘΓΘὰ 
«πο α 1, 4, 58. ὅπως ἔχει ἐκ τοῦ 
τραύματος 5. 4.10. ἐκ τοῦ ἔμπροσ- 
θεν στῆναι, ἴῃ Ρᾶγίθ Δ ΘΥΊΟΥΘ. Β[δ 8 
2, 2, 6. ἐκ βασιλέως καθεστηκώς 
ἐστιν, ἃ ὕθρ6 580]οζ σοπϑῦίζαϊ 8, 6, 9. 
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τὰ ἐκ τῶν πολεμίων, 486 σΘΡᾺΗ ΟΓΙ 
Δ ΠΟΒΟΌτιΒ 3. 2. 48. ἐκ τῶν ἔργων 
κρίνεσθαι 2, 2, 21. ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς 
ι. ὅ. 41: ἐκ τοῦ φανεροῦ, ΡΔ]ΔΠῚ, 
δρεγίβ 2, 4. 17. ἐκ δυσελπίστων, 6Χ 
ἰηϑρθγαΐο, ῬΓΩΘΙΘΓ ΟΡΙΠΙΟΏΘΙΩ ό, τ, 
47. ἐκ τοῦ ἴσου ὁρμᾶσθαι εἰς. δ5564 118 
οΟπαΙΠΟΠἰθυ8 σΟΠΐθμθγ6 86 2, 2. 
8. ἐκ παντὸς τρόπου Ἴ, 5, 55. ἐν 
χειρὸς, ΘΟὐταΐ μι 1.,7257.9. ἀρχῆς, 

αὖ δηΐθα 1, 4: 12. ἄδηυο 2 25 8: ἃ 
Ὠδίθγα 5, 4.14. ἐξ ἑτοίμου, ΡγΥΟΙηΐα, 
δίδίη 8, 5, 12. ἐξ ἑτοιμοτάτου, 
αὐ ΠῚ ὀχ ρθα  ἰβδίτηθ π δ ι 5,5. --ἐξ 
ἴσου, δά ἴπ 000 4, 3, τό. ἐξ 
ὅτου, αυδ ἀ6 σαι8ἃ 2, 4.7. ἐξ ὄψεως 
μήκους, αυδηΐαπηι ΟΟὉ]1 νάθ6. ΡΟ8- 
Βαηΐ 4.5, τό. ἐξ ὑποβολῆς, Δ]1ΟΥ ΠῚ 
τηοηϊῦι 5. 3, 28]- ἐξ ὁποίας χώρας 
ἐστὶν, ΠαΘ 2.1, 27. 

ἕκαστος, αυϊδααθ. ἕκαστος οὖ ἕκαστος 
δι.2,6. 6,1.54. 7. 5»12. κατ᾽ οὐρὰν 
Ἐκ τη εἰποντο 2: 4;:.3- 2.51; 2. 2. 
ΌΡ, 5. 47: “ἕκαστῦν τὶς 6,1, 42. 
ἕκαστα κρατίστα Ἱ,.6:12. 2,1, 21. 
6, 2. 5. ἑκάστοις τῶν στρατιωτῶν 2, 
Ἐξ Θὰ 

ἑκατεράκις, υὐτόαπιθ νὶοθ 4, 6, 4. 
ἑκάτερος, ΠΙΟΓΙΩΙΙΘ. 1.32, 17. 5» 2, 22. 

ἑκάτεροι 5. 4: 25. 7. 4.1 
ἑκατέρωθεν τοῦ ἅρματος, δα εὐγιτηαᾳὰθ 

ΟΌΤΥΙΙΒ Ἰαΐτι8 ὃ, 2.15. 
ἑκατόνταρχος, ΘΘΏΓΌΓΙΙΟ Θηήμλην 5. 3. 

4. 
ἑκατοστὺς, οοῃηΐυτ!α 6, 2, 24. 
ἐκβαίνειν, Ἔρτοάϊ 6, 2, 31. Συρίαν ἐκ- 

βάντι ὃ, 6, 2ο. 
ἐκβάλλειν, 6]166Γρ, ἐκ τῆς τιμῆς 1, 2,0. 
ἐκβοηθεῖν, ΘΧΟΌΤΤΘΓΘ, αὖ Ορδπὶ ἴογαΐ 
ΒΒ 1, 4, [ὃ, 

ἔκγονοι παῖδες Ὁ: 5. Το: 
ἔκδημον εἶναι, ῬΟΥΘΟῪΘ 806886 8, 5» 23 
ἐκδιδόναι θυγατέρα, πυρύατηῃ Ἄν 

Β]Ιατὴ 8, 4, τὃ. 
ἐκδῦναε, ΘΧΌΛΘΙΘ Ι,2. 17. 1.4.206. 5.1,1. 
ἐκθεῖν, ΘΧΟΌΤΤΟΥΘ 7; 5. 28. 
ἐκκλίνειν, ἴογσα ἀΠΔΤΘῚ, 4. 22. κατὰ τὰ 

φεύγοντα ἅρματα, [πρΊΘηῖο8 νΘΥΒΊΙΒ 
Οὐὐγ5 ἀοἤθοΐουθ 7.1, 30. 

ἐκκόπτειν τὰς ἀκροβολίσεις, Υ6Ρρ6]]616, 
Ὧ6]ογ 0, 2, 15. 

ἐκκρίνειν, Ἰο6Ο τηονογθ, σοοῦπι ΘΧΟΙ μά οΥ6 
1, 2.14. ἐκκρίνεσθαι, ΒΘΟΟΓῊΙ 8, 7, 
20: 

ἐκλάμπειν, ΘΧΒΡΙΘΗ ΘΒΟΘΓΘ 7, 1,2. 
ἐκλέγεσθαι, οἸΙρογα 4, 5» 51. 8, 6, 7. 
ἐκλείπειν, ἀδἤορογα 8, 7, 26. τὸ στρα- 

τόπεδον, σαϑίγα ΠΘΒΘΥΘΓΘ 4,1, ὃ. 
ἐκμανθάνειν, ἸΠΔΠΔρΡΆΥΘ, ΘΧΡΙΟΓΆΓΘ 1, ὅ, 

40. 
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ἐκμετρεῖσθαι, ΘτηΘ ΕἸ 6, 4, 2. 
ἐκπαιδεύειν, Θἄοςσογθι, 6, 20. 
ἐκπεπταμένως εὐφραίνεσθαι, οἴδαδβε 1ω- 

[Δ Ὲ} 8..7.: 7 
ἐκπηδᾶν, ῬΥΟΒΙΠΥΘῚ, 4, 8. 
ἐκπιμπλάναι, ἜΧΡίοτο 4:5.5290. ἐξέπλη- 

σεν ἱππέας οὐ μεῖον ἢ τετρακισμυρί- 
οὔς 1. 4. Τό. 

ἐκπίνειν, ΘΌΙΒΟΙΘΙ, 3, 0. 
ἐκπίπτειν, ΘΧΟΙΊΘΥΘ 5, 4, 8. 8, 8, 25. 
ἔκπλεω πάντα διαπονεῖσθαι, οτηηϊᾶ οἰι- 

Τητ]αΐθ οὐ Πρ Θηο ΡΘΙ σου 2,1, 
28. ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια, γε 8 Π6668- 
ΒΔΙῚΒ Β8018 6586 ἸΠϑ γποίατη 1, 0, 7. 
ΟΣ" 25: ἢ: 

ἐκπληροῦν, ΘΧΡΙΘΙΘ 5; 3: 24: 4: 22. 
ἐκπλήττειν, ΔΠΊΤΉΙΠῚ 8]1Ου] 5 ῬΘΓΟΘΙ ΠΟ Θ 

Ι, 6,40. ἐκπλήττεσθαι 8, 5,14. ἐπὶ 
τῷ κάλλει 1, 4, 27. τῷ πράγματι 6, 
8, 15. ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι ἈΡΌΣΟΕΙ 
ἐκπεπληγμένος φόβος, τηθίτι5 ᾿ΙΠ58Πτι8 

8.2» 38: 
ἐκποδὼν εἶναί τινος, να 6 Δα υ]α ν, 4; 

34. ἔχειν ἑαυτὸν, 88 δι ἀτιοοῖθ 6,1, 
27. γίγνεσθαι 6. 4, τ5. ποιεῖσθαι 
3, 1,3. ἡμῖν γεγένηται τὸ δόξαι 1, 5. 
12. 

ἐκπονεῖν τὰ καλὰ, τϑοΐθ δος]5. Ορϑυϑιη 
ἀἝΥΘῚ, 5. 7- τἀγαθὰ, Ἰαοτδηαο 86- 
ΟΌΙΓΘΙΒ 2, 3, 4. τὸ σῶμα, ΠΟΥΡτ5 18- 
ὈΟΥῚ 118 ΘΧΘΙΌΘΓΟ οἵ ΠΥμηατη το αθγῸ 
3, 3. 57. τὰ σῖτα, ΟἸΌΟΒ ΡΆΓΑΥΘ ὃ, 2, 
5. τὰ εἰσιόντα, ἸΔοταπο οἸθ05 61- 
ΘΈΓΕΙΘῚ, 517. τὸ ὑγμρὸν"- 2: τῦ. 
ἐκπονεῖσθαι τὴν δίαιταν τ, 2, τό. ἐκ- 
πονεῖν τὴν ἐγκράτειαν, Βυμ 616 σΟὨΓ1- 
ῃρηὐ]85 8,1, 37. τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 
Β.Έ. 20. τὰ περὶ τοὺς θεοὺς 8.1, 22. 

πο το τὰ χρήματα, Βαρρθαϊϊατο Ἂ 
1: 50. 

ἐκπώματα, Ροσα]8 8, 5, 22. 
ἐκστρατεύεσθαι, ΘΧροαϊΠοηθτὴ βιι56]- 

ῬΘΙΘ 2, 5: τύ. 
ἐκστρατοπεδεύεσθαι, οαϑδῖτα τπόνογα ύ, 

5.1 
ἐκτάττειν, Ἰῃ δΔοϊθη δα ποίοϑ γη1}1{65 ΟΡ- 

αἸμαγα οὖ ᾿ΠΒίυιιογΘ 6,1, 42; 3:11. 
5». 86 6, 2,. ὃ. 

ἐκτείνειν τὸν ἵππον, Ἰποϊζαγο Θαιιαιη δα 
ΘΟΌΓΒΌΙΩ 5. 4,5. φάλαγγας, ἈΡΊΠΘΠ 
οχίθηαεγθ, ἢ. 6. Ἰοηρὶ τ] μθῖὴ δἷι- 
Θ6 16 8δθο, πὖ αἰδίαπεα ᾿Πῦθυ ταἰγιιτη- 
416 ΘΟΓΗτι ἀιρθαία, 8, 5, 15. ἐκτε- 
ταμέναις ταῖς ἁμάξαις 5, 4) 45. 

ἐκτέμνειν, ΘΧΒΘΟΔΓΡ, ΘΑΒίΓα 6 Ὦς ὅπ θὲ 

7. 5. 62. 
ἐκτραχηλίζειν, ΘΧοιιΐογ 6, Ρ61 ΘΟ] ] πὴ οἴ- 

ἔπ ἄθιο ΒΘΒΒΟΥΘΙΩ 1, 4: ὃ. 
ἐκτρίβειν πῦρ, ἰθγβηαο ἸΏ ο]ἸοθΥς 

2. 2: 18ὶ 
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ἐκφαίνεσθαι, ἴῃ τηθάπιπὶ ΡΥΟΑΪΓΘ 4, 5, 
56. οὐκ ἐκφαινόμενοι, 4 ποη 86- 
νψεπιπηΐ 8, 6, τό. 

ἐκφέρειν, ΘΥΠΪσΆΓΕ ὁ: 1; 5: ΡΓΟΐΘΡγΘ θ; 
4. 24. ἘΝ πρὸς τὸ ελξη δε 
60 ἀβἴυυι αὐ ἢδίϊβ, 1, 6, 54. 

ἔκφρων, σΟΠΒύΘΓΠΔίΠ5, ΟΒΊΘΩΪΒ 7 “Ὁ, 20. 
ἑκὼν εἶναι, ΒΡοηΐΘ Φ, 2. ΤῈ Ὸ 0.1, ἜΡη- 

ἔλασις, ῬΤΙΌΟΘΘΒΒΙΟ, ΡΟΠΊρΡᾶ 8, 2, 33. 
ἐλάττονα, ἸανΊοΥα, ΘΧΡΘΟΙ ΠΟΙ 5, 3, 27. 
ἐλαττοῦν μηδὲν τοῦ ἀληθοῦς, γεΥτ1Π) ΠΟῊ 

ΤΩΪΠΌ ΘΙ ΠΔΓΓΆΠ6Ο ὦ. 2, 17. 
ἐλαύνειν ἐ ἐπὶ, ἱτηρϑύμτη ἔΆΘΟΥΘ, Ι, 7.20. 

εἰς 5. 3, 6". ΔὈΊΘΘΓΘ ΡΘοοτᾶ οὗ 7ι- 
τηθηΐδ 2,1, 3. τὰ θηρία εἰς τὰ πεδία, 
8,1, 44. Ροπηρᾶϊη ἀποθῖα ὃ, 2, - 
ΘαΟΙαΓΟ 1,4, 10. 3. 3, 27. 4.1, 7’ 
ὡς ΕΞ ἡ τάχιστα ὅ, 4. 2. τὸν 
ἵππον 8, 3, 20. ἴα. ἐλῶτ, 4, 20. 

ἐλέγχειν, Ῥδιοσπίατί, ΘΧΔΙΏΙΠΔΓΘ, 1, ύ, 
15. ΘΟΝΨΠΠΟΡΙΘ 5.1. 12: 

ἐλευθέριος, ἸἸ]ΌΘΥΑ]18 5, 2,16; 5,3. (6 
[ουπηᾶ 0, 4. 4. ἐλευθέριοι πόνοι οἱ 
μελετήματα ὃ, Ι, 42. βίου 8. 5.83. 

ἐλεύθερος, ἸΙΌΘΙ ἀπ᾽ ἀλλήλων 2, 2, 22. 
ἐλευθέρα ἀγορὰ 1. 2, 23. 

ἐλιγμοὺς πολλοὺς πλανᾶσθαι, μογ τη}- 
ἴδλ8 νΑρΔΥΪ ΔΙ ΔΡΘΒ1, 3, 4 

ἕλκειν τὰς πάγας, ΓΆΠΟΓΘΙ, 6, 309. ἕλ- 
κεσθαι ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν, Ὁ οἤλοϊο οἱ 
Ποπαβίδβ βίο Δβίσγδ! ὃ,1, 22. 

ἐλλείπειν τι τῶν νομίμων, 5010 ἄἀ66886 
ΟἰοἸο ἴῃ 76 8].1, 2 14. τὸ ἐλλεῖπον 
εἰς ἐμὲ ἥξει, φᾳοα ἀ6ῇἤοϊΐ 1Ἰῃ πη6 το- 
ΟἸαΘΕ 1, 5.13. οὐδὲν προθυμίας ἐλ- 
λείπειν 4. 5. 40. δὰ 1,6, 41. ὅπως 
μηδὲν ἐλλείπηται 0. 2, 57. 

ἐλπίζειν, ΞΒΡΕΥΆΥΘ. (ὐτιτὴ ἰηἶ. ΔΟΓ. 1, 59. 
ὯΝ’ 38. 

ἐλπίδας ἐμποιεῖν τινι, ΒΡΘΙῚ ὈΟΗΙ ΘΧοὶ- 
[ΓΘ ἴῃ Δ]1Ο 1} 118 ΔΠΪΤΩΟ 1, 6, 19. ὥστ᾽ 
ἐλπὶς ὑμᾶς μὴ ὀφθῆναι 2, 4, 22. 

ἐμβαίνειν εἰς κίνδυνον, ΔάΊΤΘ ΡΟΥΘ] ΠῚ 
5. ΤΌ: 

ἐμβάλλειν σῖτον ἵπποις, Ραα] τη ΡΥῶ- 
ως ἸΠ)]ΟΘΓΘ ὃ. ἢ, 38. ἐμβαλὼν 
τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους ἢ ν 2.7 3: 
ἐμβάλλειν τοῖς πολεμίοις, ΔΑΟΓΙΙΓῚ 7 7» 
1, 17. εἰς τὴν πολεμίαν 3, 3. 22. ἐμ- 
βάλλειν περί τινος, ΥΕΐΟΓΓΘ (6 16, Β6η- 
τοπὔϊδιη δα ἀ 6] θογαμάση ΡΙΌΡοΟ- 
ΘΙ 5» 5» 48. λόγον περί τινος 2: 2. 
10; 355. ὕ, 1, 13. λόγους τηδῖθΓΊΔγη 
ςΟ]]οαιοπα! ἴῃ ΘΟηνΊ ΝΟ ῬΓΟΡΟΏΘΓΘ 
2, 2,1. βουλὴν περί τινος εἰς τὸν 
στρατὸν, γοίογγο. δα Θχϑγοϊσασγῃ, πὶ 
σομϑη]οί, 2, 2, 18. τὴν ψῆφον, 46- 
ΟΥ̓ΘΕΙ [Δο]Θ Π41, σγαῦϊα ΥΘίοΓΥΘ 2,2: 21. 
ἐμβαλλόμενοι τὸ καρτερὸν 4, 2, 21. 

ἔμβαμμα, 7118 400 {Πηρτύτι ΟἸΡ 5 1, 2, 4: 

ΙΝΌΕΧ απ σῦϑ. 

ἐμβάπτεσθαι, ἸΩΓΠΏΡΘΓΘ 2. ΣΕ ΤΗΣ 
ἐμβολὴ, ἸπΏΡΓΘΒΒ10, ἱπιρθίιβ 2, 3, 17. 
ΠΝ ΕΘ: 

ΠΕ ἜΝ αἀυγΑΓΘΊΙ, 2, τό. 8, 8, 8. ρ61- 
ΒΟΨΒΕΒΙΓΘ 5.» 1- 

ἔμμονος, ΠΟΠηβίδη8 3, 3, 55. 5[801}|8 οἵ 
ἀϊαίαρηιβ 3» 3» 52: ΟΣ ΣΝ 

ἐμός. φιλίᾳ τῇ ἐμῇ. ἉΙΊΟΙΘ ΟΥ̓ΡᾺ ΠΊ8 23; 
1, 28. τῆς ἐμῆς δωρεᾶς 8; λῆς 

ε τ τοὔμπαλιν ὧν βοιον δι ἐφέλ- 
κεσθαι ὃ, 4, 32. 

ἐμπεδοῦν ὅρκους τινὶ, 8] υταπάτιπα 
ΒΘΓΨΆΤΘ, ΤΆΓΙΙΠῚ ἴλοογθ. 5.1, 551.5. 8. 
2. ἐμπεδοῦν ἃ λέγουσιν, ΡΓΟΠΊΪββᾶ 
ἴδοου σγαΐᾶ 4, 2, ὃ. τὰς συνθήκας 3, 
1.2}: 

ἐμπεταννύναι, ΘΧΡΆΠΟΘΙΘ 'Π 1,06, 40. 
ἐμπίνειν, ὈΪΌΟΥΘ 7,1.,1. 
ἐμπιμπλάναι, ἸτΏΡ] 618 8, 3, 35. αἰδοῦς 

. 8,1, 27-. ἐμπίμπλασθαι, 56 [1ΑΥ} 1, 
3, 4. θηρῶντα, 1, 4:14. ἀφροσύνης 
4,2, 41. δακρύων Β» 5" 10. 

ἐμπίπτειν ἀτάκτως, ἴθΙηογ8 οἵ Ἱπιρυιι- 
αἀθηςοΥ ἸΠΟΙ ΘΓ ΊΗΙ, 4, 22. ἐμπίπτειν, 
σᾶϑα οἵ ἱπορί παῖο ἀδέουτὶ ἴῃ θυ 5.44. 

ἐμποδίζειν τὸν παίοντα, ῬΘΓΟᾺΙΘΗΓΘΙῚ 
Ἰπηρ Θά γο, ΔΥΌΘΡΘ νυ οι 2, 3,10. 

ἐμποδὼν εἶναι ατιΐ γίγνεσθαι τὸ Μ" ὁρᾶν, 
Ἰπηρθα ρα. 2, 4. 2. δ. το 5 24. 

ἐμποιεῖν, ἸΠ]]ΠΟΓθ, ἐλπίδας 1, 6, 19. εὔ- 
νοιαν ὃ, 2, 4. ὕβριν 8. 4: 4. 

ἐμπολὴ, σΟΘΙμ 10 ΤΟΓιΠὰ ύ, 2, 30. 
ἔμπορος, τηθΥΟδῖοῦ, 641] ΠΠΘΡΟΘΒ ἱΠΡΟΥ- 

ἰΔὲ 4. 5» 42. Ὁ. 2. 55 
ἔμπροσθεν, διΐῖθα 23, 3, 5ο. ἔμπροσθεν 

προέρχεσθαι, Ρτοστθαὶ αηΐθ ΔΙ] ΘΠ 
2,2, 7. προπορεύεσθαι, ῬγθΡΟΘάΕΓΘ 4, 
2: 23. ἡγεῖσθαί τινος, ἀτχοθτὰ 1{1Π6}}5 
8116] 6586 4» 2» 5- 

ἐμφαγεῖν, ΟἸὈτΠη ΒΌΓΏΘΓΘ, 7, 1,1. 8,1, 
44. 

ἐμφανίζειν, ἀθοϊαγαγο δ, τ, ϑύκκαμαι 
ἐμφερὲς τῷ ἐμῷ πάθει, χυοὰ βίη} δϑί 

118, αι δοοϊάουτιηῦ τη] Π] 5. 5» 31. 
ἐν. ἐν τούτῳ, Ἰηΐθγθα Ι, 3,17. ΟΠ, 

4. 4. ἐν τούτῳ δὴ 4; ό,4. ἐν ᾧ, 
ΠΏ, 2,1; 20, 21. ἐν τῷ παρόντι 2, 
ΠΥ ΡΣ ἂν καιρῷ, ΟΡΡΟΙΆΠΘῚΙ, 4, 6. 
5. 1,16. ἐν τάχει, ὈΤΕΝῚ 6,1, 12. ἐν 
Πέρσαις, δρυᾶ ῬοΓΒΑΒ.; 3; 2: 4» 28- 
ἔν τισι λέγειν 1, 5. ὅ.. 8» 8» 20. ἐν 
πᾶσιν ἀνθρώποις ὃ, 5. 23; 7» 228. ἐν 
ἅπασιν, ΘΟΓΆΤΗ ΟΠ. 1115 3,3 5, Βῦ. ἃ. 
 θ. ΕΣ φροντίδι εἶναι, 6558 80111ο]- 
[1Π| 5» 2» 5. ἐν σίτῳ εἶναι, οἶθο 51ι- 
πη 0 ἸηΐθηΐιιΠ 6886 5, 2, 1]. ἐν 
ὠφελείᾳ εἶναι, ῬΙΟά6886 8, 5.15. ἐν 
τοιούτῳ εἶναι, ἴῃ πος ΓΟΤΤῚ ἀἸβουῖ- 
᾿Ὡ]Π6 6856 ΓΙ 21, ἐν τούτοις εἶναι. 

᾿ξθο ἈρΘΓΘ 3, Ἶ, 1; 2, 43,. ποις 
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λόγοις, εἶναι, [ἀγα ΠΥ 6 7 ΘΟ]]ΟΩΕΪ 4, 
4: 1. ἕν τινι γιγνώσκειν, ΕΧ 814 
ΓΒ ῬΘΥΒΡΙΟΟΡΘῚ,ύ,21, ἐν ἱεροῖς δῆλον, 
Ραΐοί ΟΧ ΒΟΥ ΠΟΙΒῚ, 6,2. 3.2. 24. 
ἐν πίστει, ἃ δα Πάριη δηδλ δι σεν ἘΠ Ὁ, 
10. ἐν μέσῳ Ιῃ ΡΓΟμρέτι οϑύ 4: 8» 
49. ἐν νόμοις παιδεύειν 1, 2, 2. ἐν 
τῷ μέρει πάλιν, ΥἹΟἾ 581ΠῈ 6, ΠΕ ΕΡ 
ἀνθρώποις, ἢ. 6. τὰ ἀδθρώπτινα ΩΣ, ὦ, 

17. 
ἔναγχος, ΠΌΡΘΙ 2, 4, 12. 
ἐναντίος τινὶ, Βα νΘΟΥΒ118, ΟΡΡΟΒΙδ5 0,1, 

30. ΟὈΥΙ8 7,1, 22. ὨΟΒΙΪΒΊ, 4, 22. 
ἐναντία τούτων, 4186 ἢϊ8. Βυπηῦ 60η- 
ὑγαυα 1, 6, 28. 3,1, 12. ἐναντίον 
πολλῶν, ΟΟΥ̓ΆΓΩ πηα]018 5» δ τον Ἐξ 
ἐναντίας 91: 329. τἀναντία 5» 8» 24. 

τοὐναντίον τούτου 8, 4, 9. 
ἐναντιοῦσθαι, πάξεξθανὶ ἤΡ τ δὲσ Ρ» Ὁ, 

Ὁ 7. 
ἐνδεές τι ἐν τῷ σώματι, νἱζιιι ΠῚ ὉΠαποα 

ΘΟΥΡΟΓΙῚΒ ὃ; ττ, 40. ἐνδεέστερον ἢ 
ὡς ἐχρῆν δηλοῦν, ΤΩΪΠϊΙ5 4 18Π| ΡΔΓ 
ογαΐ 8,1, 2. ἐνδεέστεροί τι, Ἰῃ τ 8]1- 
48 2, 2, 1. ἐνδεέστεροι βίου ἢ. π,81. 

ἐνδεῖσθαι οἰκετῶν, ῬΘΠΌΤΙα [ἈΤΏ1]186 18- 
ῬΟΙΔΓΘ 2, 2: 26. 

ἐνδείκνυσθαι, οϑἰοπάστζα. ἱκανὸς ὧν 1,0. 
1Ο. 

ἔνδηλος, 4] 58018 ἀΘΟΙΆΓΑΓΙ, 4.1. 
ἐνδιδόναι, ΘΧὨΙΌΘΓΟ, ἴῃ Τηδηῖι5 (τά θγα 

1. 8.38.0. 
ἔνδοθεν κινεῖσθαι, 6Χ δ Ἴθ 05 86 ΤΠΟΡΘΓΘ 

1,412. τοὺς ἔνδοθεν πάντας ἐξῆγε 
5» 2. 8: 

ἔνδον ἔχειν, ΦΟΥΩΙ ΤΕΟΟΠΑ ΙΓ) Πα ΌΘΓΘ 
1,0, 8. 8, 2, 21. μένειν, ΠΟΙΏΪ 86 
ΠΟ ΙΠΘΥΘ 3, 3, 2. οἱ ἔνδον ὄντες, 
ΟΡΡΙΘ0ΔῊ] 5; 2; 4. 

ἐνδῦναι χιτῶνα, ἸΠαΈΌΘΙΘ {]ΟΔΓΗ 1, 3» 
17. ἐνδὺς, ᾿πα αἴτι5 2, 4, 6. ἐνδῦσαι 
ἸΠαπιθσθ Δἰ[Θ ΠῚ 1, 2, 3. εἰς τὴν 
ἐπιμέλειαν, ΟἸΓΆΤΏ ΤῸ] ΒΈΒΟΙΡΘΙ6 ὃ, 
1,12. ἐνδύεσθαι στολὴν 86 ᾿πη6π- 
ΘΙ βίοϊα ὃ, 32. 1. ἐνδύεσθαι ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ἀκουόντων, 56 ἸΠΒΙ ΠΌΔΙ 
1ῃ ΔΠΙΠΊΟΒ ΔἸ ΟΤΌΙΙ 2, 1, 128. 

ἐνέδρα, Ἰπ51 1186. 5» 4: 4 
ἐνεδρεύειν, ἸΏΒ] ἸΔΙῚ 5, 4. 2. 
ἐνεῖναι, ἴῃ65856. οὐκ ἐνῆν πρόφασις μειο- 

νεξίας 2, 1. 25. ἅρμα βραδέων ἵππων 
ἐνόντων 2. 2; 26. φόβος πολὺς ἐνείη 
τῷ στρατεύματι 4, 2, 3. ἐνῆν ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ τάδε 4: 5» 26. 

ἕνεκα ἐκείνου, ατιοα Δα 1ΠΠππ αἰ ποΐ, 
ῬΘΥ ΘΠ 2, 2, 30. 

ἐνεργὸν στράτευμα, ΘΧΘΙΟἰζιι5 ΒΙΓΘΠΤΙΙΒ, 
2. 2,23. ἐνεργοὶ ἀπὸ τῶν ἵππων 8, 
Ι, 35. ἐνεργὸς γῆ, 8. χώρα, ἈΡΘΓ 
ΟὈΪ ΕΒ. 2. 2.10. 

41Ὁ 

ἐνετὸς, ΒΒΟΓηδΐα5 16: 10. 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν τροχῶν ὦ, 1, 30. 

τῆς ὁδοῦ, ΑὉ υἴτᾶααθ Ρδιΐθ ὅ, 3, 9. 
αὐτῶν 7.1, 21. ΔρΒοΙαΐθ 6, 23, 3. 

ἐνθουσιᾶν, ζατῶνε ΔΩ 1: 4; 8. 
ἐνθυμεῖσθαι, σορΊζαΥγΘ 1,1, 3. 4;1» 5. 
βίου, ἀθοθΓΠ ΤῈ 4. 2, 24. 

ἐνιέναι, 56 ἸΤΩΓΆΙΓΓΘΥΘ ἴῃ ὨΟΒία6Β 7, 1, 20. 
ἔννοια ἡμῖν ἐγένετο, Δηϊταιη ΒΕ 

ΠΟρΊΑΓΙΟ 1, 1,1. 
ἐννοεῖν 7, 3, Το, εὖ ἐννοεῖσθαι, οορ]ίαγα 

7» 8» 14, 866. εἰ, οἵ 7, 5. 22, 866. μή. 
ταῦτα ΜΕ] οὕτω 5. 4: 235. 

ἔνοικοι, ἸΏΠΟ]66 ὃ, 6, τύ. 
ἐνορᾶν, ἸΗΪΘΙΙ 1, 4, 27. ῬΘΙΒΡΙΟΘΥΘ, 
ΟΡ ΠῚ ΠΑΌΘΓΘ 1, 6, 9. 291,9. 

1) 
ἐνοχλεῖν, τη ] ΒΓ πὴ 6886 5, 3, 56. ἐνο- 

χλεῖσθαι 5: 4. 24. 
ἐνσημαίνεσθαι, 5]σ ἤσΑΤ6 ὃ, 2,2. 
ἐνσκευάζεσθαι, 8568 ἈΥΙΠΔΓΘ 8, 5» 11. 
ἐνταῦθα, 1Ὁϊ., ΒΙΟ᾽ 4. τς Ὁ. 2τι: πὸ; 

111πς, 60 1, 45 16. 7,1, 34. ἐνταῦθα 
δὴ» Ὁ 1 τς 2» 7; ἈΠ τ 5, τ. 

᾽ 6. 4. Ὁ» ῃ , 
ἐντείνεσθαι τόξα, ἀΥου8 [26 1}: 8.2. 

ἐντειχίζειν φρούρια, οδδίθ}]α Τη1Γ6 
17.3.1 2: 

ἐντέλλεσθαι, τηϑ 4816 2, 3, 40. 5. 4. 2. 
ἐντεῦθεν, ὨΪΠΟ. τοὐντεῦθεν ᾿. 5. 21. 7: 

ἘΠ 2. 
ἐντίθεσθαι, ἸΤΩΡΟΠΕΓΕ, εἰς 7. 2; 4. 
ἔντιμοι, ΒΥΟΘΘΙΘΒ 4. 1.. 8: 7, Ε» 8: 9. 

1,6, 8. ἔντιμον, ΠΟΠοΟΙΊ ΠΟ ατη 8, 2,22. 
ἐντολὴ, τηδηαίτιπη 2, 4. 30. 
ἐντὸς τοξεύματος, τηΐτα {61 ἸΔοΐτΠ1, 1, 

4, 22. τῶν σκοπῶν, Ἰηΐτα ΒρΘοι Δ5 
: 6, 3: 14. , 
ἐντρίβεσθαι, [ΠΟΔΥῚ 8,1, 41. 
ἔντριψις χρώματος, ξαοϑῦο ἘΘΩ͂Ν 
ἐντύγχανειν τινὶ, ἸποΙάογ6. ἴῃ Δ] ΘΠ 

Ι, 4; ἘΠ ΤΩ ΟΣ ΩΣ ἦς 23. 32. τῷ 
ἀρίστῳ, ῬΥΔΉ(Ι ΠΟΡῚ ῬΑ ΟΙΡΘΏΙ 19 
ΣΚΙᾺΝ 

᾿Ἐνυάλιος 7.1, 26. ἀῃηοῖ. 
ἔνυδρος, ΔΑῸ]Β ἸΓΓΙΘΊΤΙΒ 2, 2.11. 
ἐξαγγελία, ἸΠΟἸΟΙ ΠῚ 2, 4, 22. 
ἐξαγγέλλειν, ΘΙ ΔΥῸ 2, 4.17. Βαδιΐο 

ΘΠ ΠΟΙΔΥΘ, ΡΥ ΘΌΘυ ΟΡΙΠΙΟΠ 6 πὶ 66]- 
ΘΕΥ6 6, 2. 21. 

ἐξάγειν, Θατιοογ. σορὶα8 δα ὈΘ]] τη 2, 
4; 18. 3, 1, 30. βεύῦπη ἀποξεθ. Βα 
χνττο τον πε ὩΣ 1, 28. γέ ἔλωτα 
ἔκ τινος ἐξάγεσθαι, ΤΙΒΌΤῚ ΘἸΊΘΘΥΘ 6Χ 
ἈΠΟ 2, 2. 15. ἅρμα ἐξήγετο, εν6- 
Βοραίαν ὃ, 3.12. 

ἐξάδαρχος, ΒΘῃτιπη. πλ Πατὴ ῥτεοίδοξιιβ 
ἘΠ 

ἐξαιμάττειν, ΟΥςΙΘΠἴΑΥΘ ΒΕ]. 11}18. 7,1, 20. 
ἐξαιρεῖν, ὁχ ἰοΐο Δ) απϊα βοϊοοίτπι ἔτὶ- 
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Ὀποιδ Δ]1ΟΥ] 4, 5. 51. 5» 5» 2. τοῖς 
θεοῖς τὰ νομιζόμενα, ΡᾶΥΓΕ ΠῚ μΓερα 80 
δ Ια πὶ ΘΟΏΒΘΟΥΆΓΒ 615 5. 2» 2. 4; 
ὅτι 5: 1 Μοῦ: 4. ΒΥ ΤΗΣ 

ἐξαίρειν, [0116 Γ6 2, 4: 10. 
ἐξαίρετα, τὰ, ῬΑΥΓΒ ὈγΈΡαδ6 Θχοιηρία ὃ, 

4) Ἐυχλς κα 
ἐξαιρετέον, 6] ]ἸΟἸΘΠ118 2, 2, 23, 25. 
ἐξαίφνης, ΒὈ110 3, 3, 28. 
ἐξακεῖσθαι τὰς ἐνδείας τῶν φίλων, τηθ- 

(611, 5. Ιθναγθ ΔΙΠΙΟΟΥΙΙΠΊ ἸΠΟΡΊΙΔ ΠῚ ὃ, 
Ὁ ΤΟΣ. 

ἐξάλλεσθαι, 5αἰῦαι ΘΗΕΥΥΙ 7,1, 27. 50Ὀ- 
ΒΌ]ΓΔΓΘ, 46 ΤΟΙ]8 ΘΧΟΙΙΒ815 7, 1, 22. 

ἐξαμαρτάνει παίσας, ΔΌΘΥΓαῦ Δ0 60 
αιιθπὴ ἰού ΡΘΌϊ 2,1, τύ. 

ἐξανίστημι, ΘΧοΙΐΟ 4,1, 18. ἐξαναστῆ- 
ναι, ΒΌΓΡΘΙΘ ΘΧ Ἰπβ1 115 Εἰ» τ. Ὁ. 
8, 12. ἐξανίστασθαι, ἢ, 1. 26. 

ἐξανύτειν, ῬοΥἤοΟΓΘ 5, 4, 1δ. 
ἐξαπατᾶν, ἀΘΟΙΡΟΥΘ 4: 2, 12. 
ἐξαπίνης, γϑρθηΐθ, ΒΆΠ110 ΟΣ ΝΣ 
ἐξαρτᾶσθαι τῆς ἰσχύος, σΟΠ]ΠΟὔτΓη 

6586 σα ΘΧΘΓΟΙΓΒ. ΓΟΌΟΥΘ 5, 4» 
20. 

ἐξάρχειν τι, ῬΥΘΘΙΓ6 8}}} 1, 4: 4. παιᾶνα, 
3, 3, 58. ἐξάρχεσθαι, ΘΧΟΤΟΙΓῚ ᾿ΡΒῸ ΠῚ 
1; Ὁ. 

ἐξεικάζειν, 5Βἰτ,]]οτὴ γτθάάθγθ 1, ύ, 30. 
ἐξέλασις, ΡοΙηρᾶ ὃ, 2.1 
ἐξελαύνειν, ἴεγαβ ΘΧΔΡΊΓΔΤΘ 1, 4, τύ. 

ΡΙΌΔΙΓΘ 640 1, 3, 3. ῬΓΟΥΘὮΪ ΟΠ 
Ροτηρᾶ δ ΤΥ; 

ἐξελέγχειν, Τοἀαγρτιοτο Τ, ΟΣ 28. 

ἐξελίττειν φάλαγγα, ῬῇδϊΔηροπι ΘΧΡ]]- 
ΟΕ 8, 5».18. 

ΚΠ  π ἴΆΘΘΥΘ 5» 5» 12. ΘΠ ἤΘΟΥΘ 
ΟΠ Ὑ π' ΖῪ δὲ τέχναι διαφερόντως 
ἐξειργασμέναι εἰσὶ δι. .Ε: 

ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας, 
ΓΔΏΒΘαηῦ 1, 2, 12. οἱ οὐδέποτε 
ἐξελθόντες, πυπαιιατη ἀοπι0 ΡΤῸ- 
ἔθου 1Π Τ]]1{18Π| 2.1, 2. 

ἔξεστι, τς 6. ποῦ. ἃ, 1, τὸ. ΠΆΡΟΆ8 
δε Ὁ. 1. 50. ΤῊΝ οὐπὴ ἸΙσΘαΐ , 1, 
42. ὁ, ρα ἐπ 

ἐξετάζειν τὴν στρατιὰν, ΘΧΘΙΟΙΓΙΓῚ 
Ἰυιβύγαυθ, ΓΘΟΘΏΒΟ "8 32,1, 30. ἐξέτα- 
σιν ποιεῖσθαι ἐν τοῖς ὅπλοις 2. 4.1 
ἐξετάζειν τινὰ, Δ] ΘΟ Τὴ ΔΙ 1η- 
[ΘΥΓΟΡΓΘ, ΘΧΔΙΩΙΠΆΓΘ (, 2, 35. 

ἐξευρίσκειν, ΘΧΟΟρΊ ΑΓΒ 2,1, 20. 
ἐξηγεῖσθαι, ἸΠΘΥΡΙΘ αν, ἀθ πηδρΊ5, ααὶ 
συ 810 6115. Ὁτ]θαθηάιπ ἀϊοιηΐ, 
ἠξ ΔΟΌ ΣΕΥ ἡ ΠΩΡῚ 1..5.».87 πὴνΐ πρά- 

ἕεως, 56. ἀπποοη ΡΥ ῦογΘ ἃ] ΓΘΠῚ 
ΔΡΘΠΑΔΠῚ 2,1, 20. 

ἐξιεπαι, ρτοβοίβοὶ Δάνουβιιθ Ὠοϑίθβ 2, 
8. 20, 209. 4, 2:10. 

ἐξικνεῖσθαι τοῖς ὅπλοις τῶν ἐναντίων, 

ΙΝΌΕΧ απ οῦξ. 

[6115 ΡΟ σογθ Ὠοβύθϑ Δάν Υβο8 ε 
2, 22. ὅ'ἴῃη6 ΒΘηϊί, 3.3; 66. 7.) 

ἐξιλάσκεσθαι, Ῥτοριτπτη ἀδιιΠὶ 51] 
ΤῈ αάοΓα 7, 2, 10. 

ἐξίστασθαί τινος, Δ]Ἰαυ]ἃ ΟὈ]ΙνΊ5οὶ ᾿Γδθ 
τηθίτπι Πρ ΗΪΙ 3, 3, 54. ἐξίστασθαι, 
ΒΘΟΘαοΓα, ἀοῇθοίογα 5, 4, 5. 

ἔξοδον ποιεῖσθαι, ἜΧΡΘαΙ ΠΟ ΠοΙη ΡᾶΓΔΓ 6 
- ἃ ΒύσμΣ 
ἐξόπισθεν, ἃ ὕξγρο 7.1, 24. 
ἐξοπλίζειν τινὰ, ΔΥΤΩἃὰ σᾶρογθ ᾿ᾳθ6 76 

ἃ. 3. ΤΊ. 4. 8.5 ῶ2. 2, ἡ. το 
πλίζεσθαι ὅπλοις τ, 4, 18. 

ἐξορμᾶν, ΡτοβοΪβΕ] 5, 5. 22. ἐξορμᾶσθαι 
οτος ΟΥΗ Θ πτ τὶ 

ἐξυβρίζειν, Ἰπ80]Θῃΐ6 7, οἰαίϊιιβ, 58 ρὲ- 
ΕΓΒ, ΤΠΔΊΟΥΕΒ ΤῈΒ ΔΡΡΕΙθΙ 3,1, 26. 
Ὑ10: ἢ" 

ἔξω γον οχίτα ἰθἰοσατη Ἰδοῦ πη 9, 
ἃ. ὅ0. ἢ . ἔξω, [οτῖβ, οχίγα ἀοΙηο8 
ἡ: δ υ τῆς οἰκίας γίγνεσθαι, ἀοτηο 
ΘΟΤΘΩΙ 1, 6,1. ἔξω εἶναι, ΘΡΤΘΒΒΟΒ 
6586, Ῥγο  ἶδθθ 3, 3, 56. ἔξω τῆς 
ὁδοῦ, 46 νᾶ 5, 5.» 7. ἡνίκα ἦν ἔξω 
μέσου ἡμέρας, ΟοὐπΠῈ τη Υ] 165 ᾿ΓδΟ- 
16} 1586, ΟΠ δϑϑϑῦ 6 ΡῈ ΡΟΠΊΘΙΙ- 
ΑἀἸΔ Πα 4, 4.1. ἔξω τῶν ἀδίκων, 
51η6 1Π] αδ01{1ὰ ὃ, 7, 22. ἡ ἔξω θήρα 
τ 9: ἢ): 

ἐξωθεῖν, ρτοίχιιἀογο, 6 βίαϊα (6) 1  Γο 
6, 4. τ. 

ἔοικα εἶναι, ἹΩΘΟΥ 6588 1, 4, 9. λέ- 
γοντι, γ]ΘοΥ ἴσου 5.1, 21. ἀπο- 
ροῦντι, ἈΠῚΟΙΡΘΡΘ νἀ ΟΥὩ, αν τ4. 
ὃ, 8, 14. ἐοικότες, 51101168 2, 4, 23. 

ἐπαγγέλεινῇ ἀθ μι Ποῖα γθ, ἸΠΠΡΘΙΡΆΙῈ, 

αὖ συστρατεύεσθαι 3,1, 1Ο. στρα- 
τεύειν 4, 4,11. 6ἷ στρατείαν 8, 4. 
2. ΤῊ] Π]ΔΤῊ ἸΠΠΡΘΓΆΓΪΘ. 

ἐπαινεῖν θεοὺς, Ἰαυάαῖθ 4,1, 2. 8}}- 
ΟἸ] 5. ΟΥΓΑΓΟΠΘΙ ΡΓΟΡΔΓΘ ὦ, 2, 22. 

5.9» 9" 
ἐπαίρειν α. Ἰη. ᾿π 06 ]16γ6, θχοιΐαα 4, 

2, 4. ἐπὶ τὰ καλὰ, δα γτροοῖα ἔδοῖα 
ἸΠΟΙΓΑ 6 8,1, 21. ἐπαίρεσθαι δώροις, 
ΤΠ ΠΟΥ θιι5 ΘΟΠΙΠΟΥΘΙΪ 1, ὦ, 21. 
ἐπηρμένοι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἃ ΠΟΡῚΒ ᾿πηρ 18], 
Θχοϊίαῦὶ 5, 5» 41. 

ἐπακουλοθεῖν, Βα ΒΘ6] 4, 2, 20. 7» 

8. ὃ. 
ἐπαλαλάζειν, ΟἸΔΥΠΟΥΘΙ 51Π1|}}} (Ο]]ΘΓΟ 

ἢν ὙΣΗΝΟΙ 
ἔπαλξις, Ρ]αΐδιιβ, Ἰογῖοα, ΡΓΟΡιρ δΟΙΙ- 

Ἰατη, ΡΙηΠᾶ 6,1, 52. 
ἐπανάγειν, ΡῬΘ46ΠῚ ΤΕΪΘΙΤΘ 4,1, 2. 
ἐπαναθεᾶσθαι, σΟὨ ΘΠΊΡ]ΑΥῚ 5. 4. 11. 
ἐπανακεῖσθαι, ῬΓΟΡρΟΒΙΓΠῚ 6586. 3, 8. 

δ'δἢ 
ἐπανατείνειν ἐλπίδας, 5ροπὶ Οβίθ πο 

ΟΡ, 
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ἐπαναχωρεῖν, ΤΘΟΙΓΘ, 5, 4. 10. 
ἐπανιέναι, ΓΘ ΓΘ Δα ΒΌΡΘΙΙΟΥΔΙ, 2, 15. 
ἐπαρήγειν τινὶ, ΘΙ ΧΊ τη [οΥΎ6 ᾿ 4 18. 
ἐπάρχειν γῆς, ἴῃ αἸΠΟη6 ΒαΌΘγΘ ῥτο- 

ΨΙΠΟΙΔΙΩ 4, ύ, 2. ἔθνους, σοηΐοτη Γ6- 
ΘΘΓΘ 1,1, 4. 

ἀβηονορένωι; πη το Γα ἤ ΠΟΤ; 
ἐπεγγελᾶν τινι, ἀΘΥΔΘΓ6 5, 5» 90. 
ἐπεὶ, ΒοϑιηΠθΙη: 1. Ὁ; τε. ἼΣ 3. Τὸν 4; 

21. 6,24. αυἱᾶ 1, 4: 7. ἀποί!68- 
οὐπατιθ 8, 3, 21. ἐπεὶ τάχιστα, ΟὙΠῚ 
ῬΕματτ 8; 2; 22. 

ἐπείγεσθαι, Ἰπουχηθογθ, 1 οοηίΐτα 
Ποβίθιῃ 7,1, 9. 

ἐπειδὰν τάχιστα, πη] αἰχαθ, αὖ μὑυ]- 
ΤΩΌΓΩ 1, 3, 14. 5» 4. 21. ἐπειδὴ τά- 
χιστα 1. 5 6. 

ἐπεισπηδᾶν, 5118 3. .8.,.64. 
ἐπεισπίπτειν τινὶ, ΔΟΥΡῚ 7. 5.» 27. 
ἔπειτα δὲ, ἀοΙπάο, ροβῇ πρῶτον μὲν, 
Βθ ὃὲ 4.5... 75.24.1. [ΕΣ γῈρ6- 
{ἰ{πν, (πη, ἀοιπθ, ἀΘΠΊ]06 1, 3,14. 
ΠΡΟΣ Ρ  . 5.31. ἴῃ ἸΏ ΘΥΤΟρΡ ΔΙΠΟΠΘ 
δ: τ 20. ἢ. 5.:δῶ. 8;4, 22. ἔπειτα, 
ἘΠ ππΘ ἣν Πρ αν. 2... 1. 6, ΙἸ. 

ἐπεργασία, 18 τητιῦτιϑΒ ΔρΤΙΟαἰζτιγδ8ο 2, 
ΘΝ 5,3. 

ἕπεσθαι Ρτο πείθεσθαι 8. ἄρχεσθαι 1, 
6; 26:2. 1, τι. δία 566], τ}}}1- 
[76 7. 4,14. σύν τινι 4. ἘΠ 92 ἢ» 
25 89: 6, Φ, 10. ἐπί τινα 5» 2.1. 

ἑπόμενοι, ΟΟΙΩΪΓΘΒ 1, 4: η-: 

ἐπεύχεσθαι, νοϊυτη Δα] Ο6’6, ΡΥΘΟΔΥΪ 
: ἄθιυιτη 4. 2,12. 5.1, 20. 5» 4. 14. 
ἐπέχειν τῆς πορείας 51 5]Βδῖθ γθ, ΠΟ 

ῬΟΓΡΘΙΘ νἱᾶ 4, 2, 12. ἐπέχειν, Β0Ὁ- 
βιβύθσθ, ρυϑα τη βιβίθυθ, ᾿πηρΘ  Πη 
ΤΘΡΥΙΠΊΘΙΘ 1, 4; 22. ἐπισχήσω, τηο- 
ΤΑΌΟΥ, 5 )βἸβίδιη 5, 4; 38. ἐπισχὼν 
μικρὸν, οὑπὶ ΡΔΌ]α] πὶ ἰδοιϊββθῦ 5, 
ἩΞΤΟΙ 

ἐπὴν, Ροβίαμδιηη 2. 2.1. 
ἐπὶ, αὐτὴ ρσοηϊῦ. ἡ ἐπὶ Βαβυλῶνος, νἱὰ 
αὰ ἀτιοῖύ ΒΥ ]ΟΠθτη 5, 2. 37. ἐπὶ 
Λυδίας οἴχεσθαι, ὕ; τ; 28, 81. ἐπὶ 
Σάρδεων φεύγειν, ἡποδιθον ἐπὶ πῆς 
γῆς καταπίπτειν, ἸΏ ἰΘΥΡΆΠῚ ἀθοίάογο, 
ΘΧΟᾺΪΙ Δ Ὁ δηπ0 4, 5» 584. ἐφ᾽ ἵππων 
ἀναβαίνειν, Βαθοβ ΘΟὨΒΟΘΏΑΘΓΘ 3, 3, 
27. ἐπὶ Κύρου, ΟΥτὸ Ἰπηρθγδηΐθ ὃ, 
4. 5. ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς, 8.7.1 
ἐπὶ τῶν ἡμετέρων προγόνων, [θτη- 
ΡΟΥΘ ΓΩΔΊΟΙΊΙΠῚ 1, 6, 31. ἐπὶ τῶν 
πράξεων, ἴῃ τ θυ, σοι μα ϊϑ τούς ΖΕ. 
ἐπὶ κέρως 6, 3, 34. ἐπὶ μετώπου, 
ἴὴ ἴτοπίθ 2, 4, 2. ἐπὶ . τεττάρων, 
ααδίθυηὶ 8, 2, ι8. ἐπὶ τριακοσίων, 
δα ἰγδοθηΐοβ 2, 4. 2. ἐφ᾽ ἑνὸς ἄγειν 
τὴν τάξιν, ΠΟ. ζιΙΤ 186. ΓΤ} 1658 ΒΙ ΠΡ ]Ο5 
ἀφ ΠΟΘΡ5 'τ6 [060 2, 4, Σ. ἐπὶ φά- 

λαγγος καθίστασθαι, Ἰῃὰ ἃ016 5ἴδγ6, 
46 πη]δαιη ργϑθου!β ἸΠέθυ συ θ5, 
51 ἴῃ δ ααΐδαιιθ σθηίατῖα, εὖ τηᾶ- 
πΐρυ]0 βὕαϊ ᾿πϑίσποίιϑ ὁ, 2.. 28. στα 
ἀαΐ. 7. 4, τό. ἐπὶ ταῖς θύραις, Ἰῃ 
δἴχο τορῖθ 8, 1, 323. ἐπὶ θύραις 
γενέσθαι, 2, 3. 21. ἐπὶ θαλάττῃ οἰ- 
κεῖν ΓΙᾺ 4: 9. ἐπὶ τῷ ποταμῷ 7» 5» 

ΤΊ, ἐπὶ τοῖς ὁρίοις 2, 4: 9.1ὰ 59 9».1 . 

ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ 1, 3,11. ἐπὶ τοῖς ὅ- 
πλοις μένειν , 2, ὃ. ἐπὶ τοῖς ὑποζυ- 
γίοις, καταλείπειν ἢ, 3, 24. ἐπὶ πᾶσι 
παρεῖναι, τοθυι5 ὉΤΩἾθ 8 1πίθγθβϑθ 
4. 5, 44. ἐπὶ τούτοις, ΡΙΟΧΊΓΩΘ Ροβίῖ 
1108, 29 3. 7. 22. ἐπὶ τοῖς πύργοις 
6, 5, 29. ἐπὶ τοῖς θωρακοφόροις ὦ, 
3, 24. οἱ ἐπὶ πᾶσι, ΟἹΌΓΩΙ 1 δοὶθ 
ααῦ ΔρΡΤΩΪη6, 4ὉἹ ἹπΠ)ρ6]]Δηΐ δηΐοχ]- 
ΟΥ̓Θ5. 84 ρυρπηδησθτη Ἰπῃρθαϊδηΐααθ 
Ρβάθιῃ. Γαίου θηΐαβ, 6, 3, 25, 27. ἐφ᾽ 
ἡμῖν εἶναι, 1ῃ. ΠοΒίγα 6588 ρΡοίεβίδίβ 

4,2, 18. ἐφ᾽ ἡμῖν γίγνεσθαι 4, ὅ, 15. 
τὸ ἐπὶ σοὶ, αυοὰ εϑύ ἴῃ ἴυὰ ρο- 
ἰοϑίαίθ 1, 4, 12. τὸ μὲν ἐπ᾽ ἐμοὶ 5; 
4: 11. ἐπὶ μάντεσιν εἰναλ ", ὁ )..2. 

ἐπὶ τούτοις, Ὦ18 ΘΟΠΙΠΟΠΙθι18 3; 2, 
23... 47 ἄγ τον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις 
8, 6, 7. ἐφ᾽ οἷς ἴασιν οἱ ἰόντες, ααϊ- 
θὰ σοπα!ἰοπί θα 8, 6, 2. ἐφ᾽ ᾧ 
δα 408 1888 8, 8, 24. ἐπὶ τούτοις, 
Ροβίθδ, [ὩΠ| 5; 5» 21. 6, 3, 1το. ἐπὶ 
τῷ δείπνῳ, ᾿ἸΠΊΘΥ ἐσ πατιῖν ἀυ- 
γα ηΐθ ΟΟὥΏΔΙ, 3,12. 2, 3, 22. ἐπὶ 
τῇ πορείᾳ θύεα δὰ ἩΠποτῖβ. οασδα 2. 
4, 1ὃ8. ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ, δα οοη- 
ΒΡΘΟΙ ΠῚ 58] 1, 4.5 24. ἐπὶ τῷ κέρδει, 
ἸαοΥ] σταί]α 2, 2,12. ἐπὶ τῷ ἐκείνου 

κακῷ, 4. ον βόςς νει τόν 7ΡΑΣ..8. 
ἐπὶ τούτῳ, ον μιδ πὸ ὀδιιδαπη τ 0.50. 
οἱ ἐπὶ ταῖς ἄρκυσι, ααὶ τοῦθ οὈ- 
ΒΟΙΥΔΠ(Β ΒΟΥ] Πηΐ 2, 4» 25. ἐπὶ τῇ 
Κύρου δίκῃ, αὖ γγαβ (6 θὸ βίαϊι- 
οΡϑῦ 7. 4.10. ἐπὶ μιᾷ δίκῃ, ΟὉ 76] ΟΊ πὴ 
Ι, 3, 16. ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ΟὟ ΓῈ8 
ΒΘΟΌΠ48 4. 5»14. ἐπί τινι παίεσθαι 2, 
3.10. φθονεῖν 2,4:1τ0. ἐπὶ τῷ σίτῳ πί- 
νειν, ΟἸΡῸ Δ΄ αθγθ ρούατῃ, [ἢ Ὶ δα 6η- 
αὕτη ΒΙΠΓΘ ύ, 2. 7: 1ς 2. τ τ ἐπὶ 
πλεονεξίᾳ ἄρχειν τινὸς, τη]τιδίθ, ἴῃ- 
ΒΟΙΘηΐο. ὃ, 5» 24. ἐπὶ πᾶσι φιλότι- 
μος, ἸΏ ΟΠ ΤῈ 2,1, 22. ἐπ᾽ αὐτοῖς, 
ῬΓδθίθυθα 4. 5. 838. ἐπὶ πόσῳ, ΡγῸ 
αοὸ ΡῥγΓΘῦΟ δοσθρίο 3, 1, 42. ἐπὶ 
τοὺς πολεμίους ἰέναι, αν οΥϑι15 Ὠοβίθβ 
Ι, 5» 3.11. 6, 4, τό. ἐπ᾽ ἀργύριον, 
ἈΓΘΘΗΙ ῬΘίΘ ΠῚ οαιιβᾶ 1, 6, 12. ἐπὶ 
στράτευμα πέμπειν 45 5» 31. ὥνν, 3. 

12. ἐπὶ τοὺς θησαυροὺς πέμπειν ἢ. 
2. 14. ἐπ᾽ ἄριστον εἰσιέναι τ, 2 3: ΤΣ: 
᾽ ἈΝ 

ἐπὶ βώλους ἐπικύπτειν 3, 3, τ8, ἐπὶ 
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κατασκοπὴν 6, 2, 9. ἐπὶ χιλὸν εἱ 
ξύλα, 6, 3, 9. ἐπὶ δίκην καταβαίνειν 
Ἐν 12 ὁ. ἐπὶ τοῦτο, οὈ ἤᾶπο ΤΈΠῚ 1, 
2, 6: Ὁ, ὦ. 81. ἐφ᾽ ἃ ἥκοι, 5, 4: 3. 
ἜΝ πόδα ἀπιέναι, γοίεσυθ ρθαθῃῃ 7, 
ΕΟ: ἐπὶ τὰς εἰσόδους στῆναι 3, 2 3; 
68. ἐπὶ λόφον φεύγειν 23,1, 4. τ 
δύο στάδια, Δ ἀλο 5Βίδα]α 7, 5: 8. 
ἐπὶ ταῦτα, ΡῬΥΦΘοίΕΓΘΑ 1, 6, 31: ἐπὶ 
πολὺ, ἸοΩρΘ 5, 4, 45. ἐπὶ μακρὸν 
πορεύεσθαι, ἸοησῸ ἈρΊΩΪΠΘ ΡΓΟσΘάθΓα 
41. 

ἐπιβαίνειν. τινὶ, ἸηνΔά γα 8]]116ΠῚ 5, 2, 
2Ζύό. τῶν ἀφιεμένων βελῶν, Ῥου- 
νδάθγο Ἰοσιιπὰ τ|0] [6] ἃ ΘΠη8558 78 66- 
θδηΐ 2, 3, ύ1. 

ἐπιβοήθεια 5, 4. 47. ΔΌΧΙΠΠΙΠ) τητιΐο 
ΡΥδοβιψιιμη, τι ἐπιμαχία 3, 2, 22. οἵ 
ἐπιγαμία. 

ἐπιβουλεύειν, ΟὈΒΘΓνΑΤΘ θὰ αἴ δᾶ 
ΤΈΓῚ ἈΡΡΥΘαἸθΠἀδπη Β1ηΐ ΟΡΡογίιηαᾶ 
1, 4, 13. ἐπιβουλεύειν, Ἰπ516 ΔΓ] 5» 
4. 5. ἐπιβουλεύεσθαι, ἸΏ 5141158. μο, 
Σὰ, 541 Ὅν οι 

ἐπιβουλὴ δαίμονος 5.1, 28. 
ἐπιγαμία, ταυιῦπαιι ΘΟ ΠΠὈΙΤΙΠῚ 1, 5, 8. 
ΟΣ Χα. 

ἐπιγαυρωθεὶς, ΔΏΪΤηΟ 6]αἴι5 2, 4, 20. 
ἐπιγεραίρειν, ὨΟΠΟΙΘΠῚ ΘΧὨΪΌΘΓΘ 8, 6, 

τς 
ἐπιγίγνεσθαι, ΔΟΟΌΣΤΕΓΘ 1, ύ, 40. Παβοὶ 
ἐ 1,12. τὸ ἐπιγιγνόμενον γένος, Ρο- 
ΒΕΘΕΙ Θ;.Ὁ)» 55: 

ἐπιγιγνώσκειν, Δ ηΔανογίογο 8,7, 6 
ἐπιδαψιλεύεσθαί τινός τινι, ἸΑΥΡΊΤΙ, 
ἰδ πη ΒΡ αΙΑγΘ 2, 2, 15. 

ἐπιδεὴς, ΟΆΥΘΠΒ 8, 7, 12. 
ἐπίδειγμα καλὸν ἐπιδεικνύναι, ἀοοιι- 

τηθηΐιπ ἢοποϑίαςβ οἵ ΒΙΠΡΊΠΑΓΙΙΒ 
ῬγΓμαθηἴ]8 ἄάγα 8, 2, 15. 

ἐπιδεικνύναι ἑαυτὸν, ΟΒΙΘΠαΘΥΘ Π118}}8 
1 ὙΙΣ δ. δὲ ότι. τοσοῦτόν σοι ἕνα 

τῶν ἑταίρων ἐπιδεικνύω 2, 2, 5. ἐπι- 
δείκνυσθαι τὰ ἔργα φιλανθρωπίας, 

ἄρθγθ ρᾶγύθβ ΠΟΙΏ]Π1Β Δ]ΙΟΓ ΠῚ ΟΟΠ1- 
τ 06115 βίης 15 8, 4. 8. ἔργα πισ- 
τότερα, ΠΑΘῚ πηδίογα δάθυθ βρϑεὶ- 
τηϊηδ 7, 5» 4. λόγον, ΒΡΘΟΙ 6 6]0- 
4αθηἴ1:6 ἀἍΓ6 5. 5» 47. τὴν παιδείαν, 
ἀοοιιπηθηΐτιπη 1 Ππ|10Π|18 οὐ αἸ8ο1- 
ΡΠΙπδ ἀΔΓ6 4, 2, 45. 

ἐπιδεῖν. ἐπιδεδεμένοι τραύματα, αὶ- 
λ)ὰ5 ΟὈ]Ιραῖα βαηΐ ὐὐτα ἐνσρη ἘΣ δ 

ἐπίδειξις, Ἰπιδίγαι]ο 8, 6. 
ἐπιδημεῖν, ἴῃ ὉΓΡ6 6586 7. 5» Ἐ, 6ρ. 
ἐπιδιδάσκειν,. ἀΟσοΥΘ τ ]Π]ατ|ἃ 1. 5. 17. 
ἐπιδιδόναι, αἰάοτο 8, 5, 10. τοῦ ἑαυτοῦ 

μέρους, 4115 46. δ1τ1τ΄ἃ ΡΟΥΓΟΠΘ ἸΔΥΡΊΣΙ 
Ι, 5.1. ἣν τοσοῦτον ἐπιδιδῶ 1, 4, 
12. 

ΙΝῸΕῈΧ απ ῦσῦϑ. 

ἐπιέναι, Δαἀνρηΐαϊα 2, 4, 22. ἰηνβάθα 
3; 3:17. τῆς ἐπιούσης νυκτὸς, ποοΐθ 
ΒΘαΌΘΗΪΙ 7, 2, 3. ἐν τῷ ἐπιόντι χρό- 
νῷ 2,1, 22. 

ἐπιέννυσθαι γῆν, [οΥΤΆΤη Πα 6 ΓΘ, ἔθυσα 
ΟΌΥαΙ, Πα ΠΑ 6, 4,6. 

ἐπιζητεῖν, τϑα ΠΐγουΘ, ἀββιάθγασθ ἃὉ- 
ΒΘηΐΘΠΙ 1, 2, 4. ΟΣ ΘΌΕΣ- 

Ῥδγδγθηΐ 8,1, τό. 
ἐπιθυμία, 1140, νΘΠΘΙῚΒ σαρΙαἸα5 1, 

6,34. 7: 5» 68. 
ἐπικαίριοι αἰιιοο5 ηνλέτιηι, εεὲ ιν γιατ οὐῖ, 

οἠεἰαγο, οοηξιγίοηθβ οἱ ἰοοπαρῖ, 
ψιοβ ροϑέμίαπίθ τῷ καιρῷ ϑιηηηιι5 
μα οοηυοσαΐ, εὐ οὐῆν τϊ5 εἷ δοῖίο 
ἀοϊἱδογοὶ εἰ ἀρὲ πιαπάαία αοξογοηπάα 
ααἱ ατιοο5 ΤΉ οΡἼΟΥὁ5 ηυϊιοδῳιθ ογο- 
σαγῖοϑ ἴη, αοἱοὶ ογαϊηῖδιι5 οοηδέϊἑιξοβ 
3,3,11,12. ἠΐηο ἡἱάθηι α (Ὑγο οο0Ή- 
νοσαηέιν, εὖ ὧδ διθιθια δοιὶ αοἰὶθο- 
ΓΕΥΜΤ, 5,1, 18: 5, 43. 7. 5» 7: αἔφιιε 
οἱ ἐπικαίριοι τῶν συμμάχων ϑιιηΐ ἱρϑὶ 
οἱ ἄρχοντες τῶν συμμάχων ἤν Βὲι. 

οοἰϊ. 7, 4, 13. αἰοἴπα!ο ργοοθνε5 απιῖ- 
οἴφιιο (γτὶ, φιῖὶ ορρογέμη 56ι ταοηοὲ 
υἹαοραηέι, χιῖὀιιδοιηι αἱ γοριεῤοα 
αοἰϊδεγαγείιν, ἤ, 4. ἅ-.- Ὁ 4. 32: 5, 
Τ5 τ Ὁ δὲ θεραπεύεσθαι ἐ ἐπικαίριοι 
σμηΐ φιοα οοἷὲ Ογγὶ ἐπίογογαί 8, 2, 
25. οἱ τὸν μέγιστον καιρὸν ἔχουσι 
ΑπΆΡ.. 8..,.86. 

ἐπικαλεῖσθαί τινα, βυχιῖαπι Ὁ ΙΙοτ] 18 
Ἰπ] ]ΟΥᾶτΘ 71.835} 4.1: 

ἐπικάμπτειν εἰς κὐκλών μη 8661 σΟΥΠΙα 
ἸηΠθοΐοσθ 7, 1, 5. τὸν καμπτῆρα 
ποιεῖσθαι οἱ ἐπικαμπὴν ποιεῖσθαι 6. 

ἐπικαταμένειν, ΑἸτ{]π|85 ἸΠΔΠΘΙΘΟ 1, 2, 
Τ: 

ἐπικεῖσθαι ταραττομένοις, ἸηβίαγοοΘ {πΓ- 
θα θ 1, 93 

ἐπικελεύειν, Δα ΠΟΙΓΑΙῚ 3, 3.» 41. 4» 3, 27. 
ἐπικοσμεῖν, ΟΥ̓ΠΆΓΘ ἢ. 3. 11. 
ἐπικουρεῖν, ΡΥΟΩΘ68586 6, 2, 20. 
ἐπίκουρον καλεῖν, δ Οροῖῃ ἔδγθπαδπι 

ΔΙΌΘΒΒΘΙΘΊΙ, ἢ. 13. 
ἐπικουφίζειν, Ἰοντι8 δ ΘΓ 1, ύ, 25. ἐλ- 

πίσι, 506 ον, ΒΡ6 αοία τηθίατ 
ἀΘρ 6] ]θγ οΧ ΔΏΪΠΠΟ 7.1, 18, 

ἐπικράτεια, ΥΘρ]ο Δ]]Οπ}15 αἰοηὶ 5}Ὁ- 
Ἰθοἴα 5. 4, 28. 

ἐπικρατεῖν, ΝἸΟΙΟΤΕΠῚ 6586 5» 4, 25. ΟἸ1ΠῚ 
ΒΘηϊῦ, 5» 2, 23. 

ἐπικύπτειν, 56 ἸΠΟΙΙ ΔΙ 2, 3, 18, 
ἐπιλαμβάνεσθαί τινος, ΘΟΥΤΊΡΟΓΘ 7.1, 

231. 

ἐπιλανθάνεσθαι, ΟὈ]ΙνΊ5ο1, ορΡ. χάριν 
ἀποδιδόναι 4, 5. 30. ταῦτά σοι--- 
οὔποτ᾽ ἐπιλήσομαι 5, 2, 11. ΟῚ 
ῬΓΘΟΠΙΪΟ ΟΥ̓ΠΑΤΘ 4.1. 4. τοῦ φθόνου, 
4}651πῸ Ἰηγ ΊοΥρ ὃ, 2, ὃ, 
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ἐπιλέγειν, ἀά ἀθ᾽6 ἀἸσΘΠἋΟ 1,3, 7. ἐπι- 
λελεγμένος, οἸδοΐτι8 3, 3,41. 

ἐπιλείπειν, 665586, ΠΟῚ ΒΡροίθι 2, 4; 
11. 5» 2,4. 8, 1,1. ἐπιλείπει αὐτὸν 
ἡ δαπάνη, 5. ΠΗ 018. [Δ ΟῚ α18. ΠΟῚ 
οϑὲ ΡᾶΥ 1, ύ, 9, 1Ο. 

ἐπιμαρτυρόμενος θεοὺς συντίθεμαι, 1α- 
το) τα 0 ῬΘΟΙΒΟΟΥΙ ὃ, 5» 25- 

ἐπιμαχία, ραούαπι αἀ6. πιαΐιο ΔΈΧ110 

3» 2: 28. 
ἐπιμειδιᾶν, Βυ Ια ΘΓ6 2, 2, τύ. 
ἐπιμέλεια, ῬΥΟΘΌΓΔΠΑΙ ΤΑΙ 1, ύ, 18. 

ἐπιμελείᾳ ποιεῖν, Βύπ1088 ἔβοοιϑ Ἐς 

3: 47: 
ἐπιμέλεσθαι, ΟΌΓΔΥΓΘ Ι, 2, ΤΟ οἷς. ὅπως 

ἂν θηρῶσιν 1,2. το. ὃ, 53,6. 
ἐπιμελὴς, ϑπαἸοϑα8 μπῶ; 58. 
ἐπιμελητέον, ΟαΤΔη αι 4: 4: 5- 
ἐπιμένειν (ἵππῳ) 88 ΘΟὨ ΠΘΓΘ ἴῃ ΘαΙΙΟ, 

ΠΟΙ ΘΧΟΙΪ 1, 4. 8. Ν. δὰ 5» 3» 52 
ἐπιμηχανᾶσθαι, ἸΏΒΌΡΕΙ ΘΧΟΟρΊΓΑΓΘ 8, 

8, τό. 
ΤᾺ ὙωΝ ΤῊΝ ἀλλήλοις, ΝΘΥΒΑΥῚ ΟἸΠῚ 7, 

» 4 "ἊΝ ’ ΕῚ “ 

ἐπιμιμνήσκεσθαι, δ80Υ. ἐπιμνησθῆναι, 
ΤΩΘΏ ΙΟΠΘΙΩ [ἌΘΕΓΘ 1, 4. 27; Ἃ, 15. 

ἐπινεύειν, ἸΏ ΘΓ 6, Ππαΐτι ΒΙΡ ΠΟΤῈ 5. 
τ ι , 
ἐπινοεῖν, ΘΧΟΟΡΊΑΓΘ 6, 2. 4. 

ἐπίνοια, 5016 8 ἸπΠν ΘΗ ζΠ1ΠῚ 2, 3, 10. 
ἐπινομία, 1.8 τα ΠΟΥ ΠῚ ΡῬΑΒΟΙΙΟΓΊΙΠῚ 

3. 2, 28. ῬΟ]]. 7, 184. τὸ ἐν τῇ 
ἀλλήλων ἐξεῖναι νέμειν. 

ἐπιπαρασκευάζεσθαι, οἴϊατη ΘΟΙΠρΡΔΙ ΓΘ 
Β' 1 ὁ: 3,1. 

πρρεύγαε, μα Θά νΟΪ 6 2, 4. 19. 
ἐπιπονεῖν, ἸΏΒΊΌΡΘΙ ἸΔΟΥΔΙΘ 5, 4, 1ἢ. 
ἐπίπονος βίος, νἱΐα Φουα ΠΠΠΟϑἃ 2, 3, 

11. ἀρετὴ ὅ.1, 20. 
ἐπιπρέπειν, ἀΘΟΕΓΘ 7, 5» 82. 
ἐπίπροσθεν ποιεῖσθαι, ἀηΐα 856 ο0]]ο- 

Οᾶγ6 (αὖ ροϑβί δ]υστη Ἰαΐθαβ ἰθοί8) 
1,4; 24. Ἰοσῦμη σᾶρούα, Ὁ] ἰθοίμβ 
515 ΟὈὐΘἢὉ15 ΠΟ] τι5. 2, 2, 28. 

ἐπισάττειν, ἸῃΒΟΘΓΠΘΥΘ, ἸΠΒΓΓΘΙ6 Θ6τι05 
3» 3. 27: 

ἐπίσημον χρυσίον, ΔΌΓΣΌΙΗ ΒΙΘΉΑἰΙ1ΠῚ 4. 

᾿ 8’ 40. , 5. Ἑ κα 5 
ἐπισκευάσαι ἐφ᾽ ἁμαξῶν. ἸΤΠΡΟΠΟΙΘ 7, 

ἜΤΗ 
ἐπισκοπεῖν Θ΄ ΔΟΥ. ἐπισκέψασθαι, 1η- 

Βρίςογθ, νι άθρθ, βιίηθ σα ραγαίαχη 
ΘΕ ΠΕ ἾΠΗ, κ.,.49 τὸς  ὅ;.3. 21.. 7..1. 
8. Ῥγξ8. 8, 2, 25. 

᾿ἐπισκώπτειν, ἸΟΘΔΙῚ 1, 3.10. 

ἐπισπᾶσθαι, ἀδάποετα 60 αὖ, σοτητηο- 
ΨΕΕΘ 5.5.5 10. 

ἐπισπερχῶς, 5Βπαϊοβο, ΟἸΠρΘηΐο 4, 
τυ: 

ἐπισταμένως, 5016, ΡυΠΠΘΉΓΘΓ 1,1, 2. 
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ἐπιστατεῖν ζῴων 1,1,2. τοῦ εἶναι, 1π- 
β σπ6γ6 αὖ οββθηΐ 8, 1, τύ. 

ἐπιστάτης, 4 ρΓεθδδύῦ γΘΙΊΙΠῚ 5. ΠΏ ΤΏ δ 
8, 1, ὃ. αἱ ἃ [ΕΥρῸ 5[αϊ, 74) ἀοῖο, 
353» 580...8, 1,10. ἐπιστάται, οἵη 
οφεγοῖϊί, υἱαθηζι" 6556 06 1665. ὧδ 
Οα]αβαθ. νιγίιιϊθ ὈΥΘΘΙΠΙΟΡ ΓΠΘ 16 
αἸΒρθηβαίογεβ 2, 2, 10. ϑ1᾽ὲ ΚΠερ. 
1,αο. 8, 4. ἐπιστάται ἐν τοῖς γυμ- 
νικοῖς ἀγῶσιν. 

ἐπιστέλλειν, τηδηαῖα ΠΑΥΘ 1, 4, 26. 
3, 2, 30. ἐπιστείλας ταῦτα, οτπη ἢΪ8 
ΙΔ 4018 2, 4, 32. ἐπισταλέντα, 
αι Βα ηΐ τηδηἀεαΐα 5.» 2. 15. 86011- 
ὈδΙΘ ἴῃ δρἰβίοϊα 4) 5» 26. Ῥεῖ θρὶ- 
Βίοιδη ρδίθγε 5. 5» 1. ἋἸσθσΘ ῬῸΓ 
Ἰεραΐοϑβ 6, 2.1. 

ἐπιστήμων, ῬΕΥΙΐ8, ΟΠ 8ΔΟΟ15. 2, 2» 
9. ἐπιστημόνως 1, 5.11. 

ἐπιστολὴ, τηϑηδίτιπη 5, 5. 4. τὰ ἐντε- 
ταλμένα 2. 

ἐπιστρατεύεσθαι, Ὀ6]]π Ἰηΐογγα 8, 5; 
21 

ἐπιστρέφεσθαι, 88 σοηνογίοσα ύ, 4, 
ΤΌ: 

ἐπισφάττειν τινὶ, Ἀρυα ΒΘΡΌ]ΟΥ ΠῚ 4}1- 
ΟὈ] 8 ἸΠΠΊΟ]Αγ6, ρϑυθηΐαγα 7, 2, 7» 
ΤΠ 

ἐπιτακτὴρ, 4] ᾿τηρογδῦ 2, 23, 4 
ἐπιτάττειν, ἸτΩρΡΟΥΑΓδ 4, 2, 32. Ό, 23, 3. 

ῬΙΓΘΘΟΙΡΘΙΘ, α6 πιθαΐοο, 1, 6, 21. 
ἐπιτείνεσθαι εἰς ἀνδραγαθίαν, σοπιΐοῃ 15 

νι θα8. θΟΠοΡΆτη νἱγοσατη ΟΠΟΙΟ 
Τὰ 7: 5: 9. 

ἐπιτειχίζειν φρούριόν τινι, δάνογειιβ 
ΔΙ 6 ΠῚ σδβίβ] πὶ ΘΧΘΟΓΘΥΘ. 5, 2, 
1:..28: 

ἐπιτελεῖν, ΡΕΓΗΘΘΙΘΊΙ, 4, 25. 
ἐπιτήδειος, ἸΔΟΠΘΙΙΒ με; δἰ πῆ ὅπου 

ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι ἢ, 5. 37: ὅπου 
ἐδόκει τὸ ἐπιτηδειότατον εἶναι τῆς 
πόλεως ἢ, 2, ὃ. φυλάττειν τὰ χρή- 
ματα, Ἰάοπθιιβ βοῦν ]8 ΟΡΙθ 5 5, 
4. 33. τὰ ἐπιτήδεια, δοσοτητηοήεῖία 
Δ ΤΘΙῚ 4» 1, 12. τὰ ἐπιτήδεια εἰς 
τὴν δίαιταν, δ νἱούπιη ὨΘΟΘββδτὶα 
8, 1, 9. ΘΟΠΊΙηΘΑΙ15 2, 2. 24. Εἷς. 

ἐπίτηδες, 46 Ἰηαιυιδίγια, ἀαα ΟΡΘΓᾶ 1, 
652. 

ἐπιτήδευμα, ᾿πϑι] αὐτὴ Πρ ϑόν θα ΠΡ 

ἐπιτίθεσθαί τινι, ΔΑΟΥΊΓΙΊ, "τ, Ἴ ᾿ 
26, 47. φόβον τινὶ, πηϑύπιπι ᾿ἸΠΟαΐθ γα 
4: 5» 41. ἐπιτιθέναι ζημίαν, ΡΟ ΠδΠη 
ΡΙΌΡΟΠΘΓΙΘΊ, 2, 2 

ἐπιτρέπειν, ῬΘΥΠΉΪ ΓΕΓΘ, Β]Π6 76, ΠΟῚ 
ΡηΟ  οΥΘΟτΙ τοῖσι ,.8.. 2. τ π ες αίαος 

ἐπίτροπος, ῬΓΟΘΌΓΑΙΪΟΥ, ΟὈΓΑΙΟΥ τοὶ ἔδ- 
ΠΊΎ1]1Δ 1158 Δ]1Θ 86 7, 4.12. 8, 3; 48. 4, 
2, 35. ϑεγῦι Οαϑέγθη 818, ΟἸμ7ιι5 Ἡλε- 
ηλι5 Θ5Γ πυαϑα σοἰ σοῦ οἱ υἱούμηιν ρα- 
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γαγθ. Ζοῃδγαβ Ἰηςευργθίαϊπν τοὺς 
τῶν σκηνῶν ἐπιτρόπους. 

ἐπιτυγχάνειν, ἸΠΟΙΩΘΙΘΊῚ, 4.17. 2» 3» ὅ- 
ἐπιφαίνεσθαι, ἴῃ σΟμΒρθοῖα πη ΡΓΟΟΙΓΘ 

διιδιίο, θῳ ἡπιργουΐδο, 1, 6,43. 2. 4. 
Ὕ 

ἐπιφέρεσθαι, 858 ἸΠΐΘΙΓΘ, ἸΓΓΌΘΙΘΟ 1, 2, 
τὸ 92:4. 10. 

ἐπιφθόνως, ἸηνΊΔ]Ο56 2, 2, 1Ο. 7, 5. 27. 
ἐπίχαρις, Ἰποσιπα 8, 40] Ρ]ΔΟΘΌ 1, 4, 4. 

ἐπιχαριτώτερος 8, 2,2. 
ἐπιχειρεῖν, ΠΟΥ 2, 2, 232. τὰ αἰσχρὰ 

ἐπιχειρεῖται ὦ, 1, 41. τινὶ, ΔΑΟΓΙΣῚ 
ἈΠΌ ΘΠῚ 5. 35.475 ἘΠΕ ΕΝ: 

ἐπιχώριος, ΤΟΙ 8 Ρδ[Π]Ο τϑοθρίαβ οἵ 
αϑιζαίιι8 6, 4, 2. τὰ ἐπιχώρια 86. 
-.“.- 1ηϑύπία ΡΑί]ᾶ 1, 4, 
2 

ἐποικοῦντας, ΟΟΪΟΠΟΒ τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ 
ὁ. δἕ:το. 

ἐπομνύω τὴν ἐμὴν καὶ σὴν φιλίαν, ἸιγῸ 
ΡΕΓ 6, 4,6. 

ἐποχεῖσθαι, νΘὮὈ] 7,1, 40. 
ἔποχος, 565801 ῬΓΟΡΔΡΊ115, 

ΒΒΕΡΙΒ. τ .....8,10 98. 
ἐρᾶν, νΘΠΘΙΠΘ ΘΓ ΟἼΡΕΓΘ: νίκης 3. 3, 

45. τοῦ ἔργου 1, 4: 5. αἰσχρῶν ἔρ- 
γῶν 6.1, 41. Ἀ͵ΙΏΟΙΘ ἰΘΠΕ6Ι 5, 1:9. 

ἔρανος, 5ΥτηΌ 0], Ρϑοιιπὶα ςΟ]] οἷα δῇ 
ΘΡ.Ϊα8. ΘΟΙΏΤΊΙΠη68, παρακαλεῖν εἰς 
ἔρανον 7.1, 12. 

ἐραστὴς ἐπαίνου, Ἰαι 15 ἉνΊ τ 1, 5, 
κι 

ἐργάζεσθαι, ΟΡ ἴδσογο, ἔο 6 ΓΘ, ἈΓΆΤῸ, 
ΔΡΥΌΤ ΟΘΟ]ΕΙΘ 1, 4, 12. οἱ ἐργα- 
ζόμενοι, ἈΡΎΙΟΟΪΘ 5» 4. 27. Ἴ» 4. 6. 
τὴν γῆν 3,2, 18,21. ἀγροὺς τ,ύ,τι. 

ἐργαλεῖον, ἸΠ ΒΓ ΙΏ ΘΠ ΓΠ1ΠῚ 5, 2, 47. 

ἐργάσιμα, Ἰοοὰ οὐ]ΐα 1, 4, τύ. 
ἐργάτης, ἈΡΎΪΟΟ]α, απ ΟΡτΒ ἴδοις 1, 0, 

11. 5» 4; 24, 28. ἐργάτης στρατηγὸς, 
ἸΠΩΡΘΓΑΙΟΥ βύγθηιϊβ, ΠΕ ΠΒΕΓΙΒ 1, 
6, ι8. ἐργάτης τῶν ἐν πολέμῳ, Ἰῃ 
γΓΘθιι5. Ὀ6]]1Ο18 ΒΌΓΘΏΜΠΙΒ 4,1, 4. 

ἐργοδότης, Ἰοοαΐογ, 4ἱ Ορτι5 ἴδοϊ- 
δηάπιῃ Ἰοοδΐ 8, 2, 5. 

ἔργον, ΤῈΒ βεϑίδ 1, 4, 24. ἔργον τῆς 
θήρας, νΘηΔΙΙΟ Ρ88 1, 4,» 17. ἐν ἔργῳ 
εἶναι, Τὴ 1Π}Ὶ ΘΟΠΒΟΓ ΪΒ56, Ρὰρ- 
ΠΔΠαΟ οσοιραΐμη 6886 7, 1, 27. 
ἔργον, ἴδοϊη 5, Β66]08, 7, 3». 15. ἔρ- 
γον πονηρὸν 1, 2,3. ΤᾺΠΠΙ8, ΟἰΠοΙ ΠῚ 
ΤΡ τ Φν ἶν 1.1: ἡμέτερον τὸ 

ἔργον 2,1.11. ἔργα ἀρετῆς, νἱγία018 
Βα! 1, 5» ὃ. πολεμικὰ, ρατία8. ΤΕὶ 
ΤΩΣ] αΥ]Β 61, 6, 12, 18. οἷς τοῦτο 
ἔργον ἦν, αυῖϊθιι5 1 ΠΘρΡΌΓΙ ἀαίι πὶ 
οἰδί 4, 5» 36. ἔργον ἐστὶ, (ΕΠ ο1]6 
ΕΒΓ 1,11,5. 3,3» 27. 7» 5» 51. ἔργον 
ἰσχύος. τὸ5. δι] αἰιάτη ΘΟ ἈΠῈ 

Θααϊ Πα] 

ΙΝῸΕΧ απ Οὔ 

ΟΡᾺΒ. 6βί ΘΟΥΡΟΙῚΒ ΤΟΒΌΟΙΘ 1, 2, 12. 
ἔργον “ἔχει δεόμενος, ν] 6 τοραῦ 8. 
4, 6. ἔργων ἐπιστάται, ΟΡΘΥΙΙΠῚ ρυ}- 
ΠΙΘΟΓΆ τη ΘΕΓΆΤΟΥΘΒ 8. ὃ- 

ἐρείπειν τὰ τείχη, ἀβηπο 8. νἀ 
ἐρευνᾶν, ἸῃΠνΘΒΌΡΑΓΘΊΙ, 2, [2. 
ἔρημος, δα]ιύοτο, οὐ ἀθίθηβοταε ἠθϑα- 

{τ|π18, ἀθβθγίαϑ 4.»1,0: 8,20. 7,1, 
15; 3, 12. ἔρημα ὄρη, τηοηΐθβ 46- 
ΞΟΓ 2. 2.1: χώρα ἔρημος, ἈΘῸΓ ΠΟῚ 

ΟὈ][5 3, 2, 2. ἔρημα τῶν πολεμίων, 
πα οἵ ἀδϑεςαϊα ΠΟΒΌ 5 7.1, 17. 
ἔρημος, ἢ]1ο ογθδίτβ 4,6, 6. 

ἔρις τῆς μάχης, ΘΟΠΙΘΗΓΟ ῥΡωΠΙ 2... 
15. ἔριν ἐμβάλλειν, ΘΟΠΓΘΠΠΙΟΠΘΙΩ 
ΘΧΟοϊΐατα 6, 2, 4. 

ἑρμηνεὺς, ΔΠΙΘΓΡΙΘΒ ΣΤΡ: 
ἔρρει τἀμὰ, ἀοίθτη [- 1 ἄβ τηθ ύ,1, 8, 

ἐρρωμενεστέραις ταῖς ψυχαῖς ναὶ. γνώ- 
μαις, ἈΠΪΤΪΒ ΤΟΓΠΟΥΙ 18. 3, 3, 18,31. 

ἐρρωμένως, [οΥΕἸΐοΓ, Β1Πη6 πηθία, ᾿ρτιαν δ, 
ΒΘΡΏΪΓΙ6 οἵ Οπῃοἰ 0 η6 3» 3: 43. 57: 
50. ὁ, 1, 26. ἐρρωμενέστερον, ἴοτ- 
[1118 5» 8 ὃ» 4 

ἔρυμα, ΘΔΒ.Θ]]11Π, ἸΟΟ118 ΤΠ 18. 3, 23, 
5,05: 

ἐρυμνὸς, τ Π][π18, [8 1,0, 35. 3, 2, 
11. ἐρυμνὰ, Ἰοσρᾶ τηυπὶΐα 5. 2. 2. 
ό, 1,23. 7» 4; 10. 

ἐρυμνότης, ΤΊΠΠ]11Ο 0,1, 22. 
ἔρχεται, Δαν ὨΪ ΙΓ, ἀ᾽ πιδγοῖδιις. ἱπι- 

»ογίαπαϊδιό, 2, 22. 01:6 ὅν, 31. 
30. ΤΘΟΙΓΘ 6, Ι, 40. διὰ πάντων τῶν 
καλῶν, ΟἸΠΒ ΠΟΠΘΒίδΕΒ ΟΠΣΤΙ ΘΠ 
ΟΟΠΠΘΘΙΘΊΙ, 2,15. ἐλθὼν ἐδίδασκον, 
βίαξιτη ἀΠΟΟΘΌΔΙ 2, 2, ὅ. 

ἔρως τοῦ ἄρχεσθαι ὑπ᾽ ἐκείνου, σα ρΙ]4]- 
ἴα8. ΟὈ ΘΠ ΡΟΥΘ ΠΩΙ 11Π118 ΠΉΡΘΙΙΟ 5, 
Ι, 24. (6 δπιοῖδ. ΨΟΠΟΙΒ 5, ᾿ 18, 
τ. πὶ 

ἐρωτικῶς ἔχειν τινὸς ποιεῖν, ἸΠΟΘΠΘΓῸ 
σαρΙαἸαΐθη 2, 3, 12. 

ἑσπέρα, ΟΟΟΙάΘῺΒΊ,1, 5. 2, 3» 22. 
ἔστε, ἀοῃδο 55 23. 18. Ὁ αιαιη- 

αἴὰ, φαοιβα 16 5,» 4. 7. ἔστ᾽ ἂν, 4ο- 
Π66 3» 3, 583- ὅν ἀν 835, τ ν 
ἂν, ἀοηθα 4,1, 22. 

ἑστία, ἴοοι 7, 5. 56. ἸΡῺΪΒ Βᾶσου ἴῃ 
ἴοοο ρη. πατρῷα τ,6,:1. 

ἑστιᾶν, ΟΟΟΠᾶ ΘΧΟΙΡΘΙΘΊῚ, 3, 10. νικὴη- 
τήρια ὃ, 4.1. ἑστιᾶσθαι, ΘραΪΔΙῚ ὃ, 

83:33 5. 21. 
ἐσχάρα, ἴσοι ὃ, 3,12. 
ἔσχατα, τὰ, ποιεῖν, στανδδτηθ οἴἴδη- 

ἄἀογο 8, ὃ, 2. πάντα τὰ ἔσχατα πά- 
σχειν, σΥνἸΒβιπηὰ α.Θα 16. 811}}}}}8 
ΒΌΡΡΙΙΟΙΘ 3.1, 9, 22. 

ἕτερος, 8118 ΠΟΥ 15 Ργερα έτι5 8, 5, ὃ 
ἕτερα λέγειν ἢ τὰ παρὰ τῶν θεῶν ση- 
μαινόμενα, ῬΘΙΡΟΓΑΙῚ ἰΠίθγρυθία 



ΙΝΕΧ σπσῦϑ. 

αῦθ ἃ 6115 ρονθηαιηίαν Ἂ, 0, 2. 
ἐπὶ θάτερα, Βδευ8 5, 5; 24. 

ὅτε, ΒΟ ΠΠς.Ε, 2,22. 8, 8; 15. ἔτι καὶ 
νῦν, ΘἰΙΔΙΠΏΠΙΠ 1, 2, 16. 2, 4; 20, 
ἡ καὶ νῦν χρώμεθα ἔτι 1, 6,33. οὔτ 
πῦτε 7: 1.11: ἔτί; ΟἸα 1.5 5. 5». 42. 
Ροβίμδο 4, 2, 26. δ᾽] αυαθᾶο 4, 2, 
ΤΟ μὴ δέτι,, ὯΘ᾽ Ροβίπαδ π᾿, 2, 86. 
ἔτι δὲ, ΡΟΙΙΌ, ργϑοίθγθᾶ 2, 4.14. Ό, 
2.17. Οἴτην σΟΠΡΟΥ. ἔτι ἐλάττων, 
ΘΔ Πη, ΠΊΪΠΟΙ 5. 4. 2ο. ἔτι μᾶλλον 
3, 2, 18. ἔτι πολὺ χαλεπώτερον τ,ύ, 
Ιή. 

ἑτοιμάζεσθαί τι, 5101 δαϊύπιπη ρᾶγατο δὰ 
ΔΙ θα 3, 3» 5: 

ἕτοιμος" ἐξ ἑτοίμου, ἑτοιμοτάτου. Υ. 
ἐκ. 

εὖ ἐξαπατᾶν, 5οϊῖΘ [Δ]16Υ6 1, 6, 32. εὖ 
ἔχειν τὰ σώματα, ναἰοῦα, ΘΟΥΡΟΤΊΡΙΙΒ 
3. 3.9. εὖ λέγειν, Ὀ6Π6. ΠἸΟΘΙΒΊΙ, 
5. 9. ἢν ὁ θεὸς εὖ διδῷ 3,1, 54. 

εὐδία, Βογοηϊΐαβ. ὑπ᾽ εὐδίαν 6, 1. τό. 
εὐδοκιμεῖν, ΡΥΟΌΔΙΙ, ἰδ. τ, 6, 58. 

1ΠΟ]ΆΓΘΒΟΘΓΘ, ἰαπ46 ΓοΥ 16 1}15 6556 
σΟΠϑρΙοατιπι 7,1, 40, 47. παρά τινι, 
ΠΠΔΡῊΪ ΦΘΒΟΙΓΠΔΥῚ ἃ Ὁ Δ]1ατιῸ ὃ, 4, 22. 

εὐεπιβούλευτος, ἸΠ516115 ΟΌΠΟχΧΙιΒ ὃ, 

2.3. 
εὐεργετεῖν τινὰ, ὈΘῺΘ ΤΠΘΓΟΙΪ 2, 1, 28. 

ἄλλα 34. 
εὐεργέτης, ὈΘ6Ὼ6 τηοΥἹτι5 ἀ6, ρ] υστηο- 

ΤΠ, ὈΘΠΘΠΟΙΟΥ ΔοΐοΟΥ 2, 2. 4 
4. 2: 12. 

εὐέφοδα χωρία, Ἰοσᾶ ατιδα [Δ 6116 8.11] 
οὕ σᾶρ1 ροββιιηΐ 2, 4; 12. 

εὐζῶνδι; ἘΧΡΘΕΙ11 4, 2, 6, ΤῈ. 5,2, Βό. 
εὐήλατα, Ἰοζοα Θααϊίαία! ἸΔΟΠΘδἃ 1, 4, 

τό. 
εὐθεράπευτος, οα]α5. Ὀοπθνοϊθηία οὉ- 

ΒΘΟΠΪΌΤΩΠΙλ6 ΘΟ ΠΟΙ δι] ἴαςο1]6 ροΐίεϑί 
2. ὭΣ: 10: 

εὐθημοσύνη. οΥο οἱ αἸΒΡΟΒΙΠΟ ΤΟΓΌΤῚ 
8, 5, 7: 

εὐθὺ, τϑοίδ. εἰς 2, 87. 
εὐθυμεῖσθαι, ᾿υ]ατιῦαι] πα ]ρΈ Θ 2, 2, 

10. 4. 1:18.. 10. 
εὐθυμία, ΟὈΪ]ΘοϊΔΙ ΘΗ ΙΗ 1, 3.12. ἢϊ- 

Ἰαυῖα5 4,1, 12; 5» 7. δἰδογιίαϑβ, 56- 
ΟΟΤ 88 6, 2, 6. 7, 2, 20. 

εὔθυμος, ΑΙΆΟΟΙ, ῬΟπΟ ΔηΐμηΟ0, αὶ θομᾶ 
ξρούαϊ 6. 4. 12. ξὐδύλμωι: ΔΙΔΟΥ ΘΓ, 
ὈΟΠΟ 8ΠΪΤΏΟ 2, 2, 12. 8, 4,14. εὐ- 
θυμότερον τῆς ἀρετῆς ἀντέχεσθαι, 
ΔΙΔΟΥ5. νιν} ΟΡΟΙΔΙ ὍΘ 2, 2, 
2: 

εὐθύνειν, ΥΕΡΟΓΘῚ, 1, 2. 
εὐθὺς, βίαἴτη, Β1η6 ΤΟΥ 1, ύ, 9; 20. 

εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ϑύδ τη δὦ Ἰηΐίο η. 
2.16. εὐθὺς ἐπὶ ἀρώνν ἔφυγε, 
βίδθιπι ϑαγ65 Γαρὶί 7, 2. 
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εὐθὺς, νϑοΐιι5. εὐθυτέρα ὁδὸς, νῖα Ὀτ6- 
ΨΊΟΥ, Π1ΔΡῚΒ ΘΟΙΠΡΘΠΘΙΔΙΑ 1, 2, 4. 

εὐιππότατοι καὶ εὐοπλότατοι, Θ61118 81- 
ΠῚ 566 Β4.15. ᾿ΠΒΊΓΙΙΟΙΙ 5, 5» ὃ: 

εὐκαθεκτότατοι, 4] [Δ 0]]]Ἰτη6 ἴῃ ΟΠΟΙΟ 
ΠΟΙ ΠΟΙ ροβϑαηῦ 7, 5» 69. 

εὐκαταφρόνητος, σοῃΐοτηηΐτιβ ὃ, 2.1. 
εὐκλεὴς, 4] 66 δια!ῦ, Ια αδίαι 2, 3, 

53: 
εὔκλεια, σΊ]οΥα, ΠΟΏᾶ ΘΧΙ ΒΕ τηδίϊο ὃ, 2, 

25. 
εὐκοσμία, τηοα δία, ἀἸΒΟΙΡ] 16 ΟΥ̓Ο 1, 

2, 3. 8,1, 33. 
εὐκοσμότατα, ΟΓΠΔΕΙΒΒΙΠΠΘ 2, 491. 
εὐκτὸς, ΟρΡίΔὈ1118 2, 2, 25. 
εὐληπτότατα, ΟΟΤΩΙΠΟΕΙΒ5Ιτη6, ἴα αὖ 

ἴδιο1]6 τηϑ πη ΡΓΘΠΘΠΑῚ ΡΟΒΒΙΌΙ, 2, 8. 
εὐμενὴς, ὈΘΠΙρπαΒ, α6 αἰθ0 τ, ύ, 2. 3, 

ΟἿΣΙ: 
εὐμενίζεσθαι, Ῥ]δοδγΘ, ὈΘΠΘν Ο π 510] 
ΤΟ 6 16.5. 55 22: 

εὐμισητότατον, αχοα] ΟΟἸΟ τηδχίπη0 6βΐ 
αἸρπ μη 3,1, 9. 

εὐνοεῖν τινι, ὈΘΠΘνΟΙΘηΓα ΟΟΙΏΡ]ΘΟΙΙ 
ΡΥ Ε ΙΝ 

εὐνοϊκῶς ἔχειν, ὈΘΏΘΨΟΪΟ 6886 ΔΙΪ1ΠΊ0 8, 
3. 40. εὐνοϊκώτατα ὃ, 4.1 . 

εὔνους, ῬΘηθνΟΪ 8. δύ θεν ἔρον ἢ ἢ νῦν 
σοι εἶχον 5895 4: 32. 

εὔοπλος, ὈΘΏ6 ΔΙΊΠδἴτι8 5. 5» 5 
εὐοφθαλμότεροι, ἀυριιϑίΠογ 65. ΟΟι1}15 8, 
ἘΠ. 

εὐπειθὴς, ΟὈΘαΙΘΏΒ 2,1, 22. 
εὐπετὴς, ἴ[Δ61118, ΘΟΤΩΤΠΟ ΙΒ 4, 2; 12. 

Ἐ5 ΓΝ 8: εὐπετῶς: [4616 2} 1. 27 5. 
5. 40: 

εὔπιστος, ΟὈΘΟΙΘΏΒΊ, 2, 12. 2,1, 24. 
εὐπορεῖν, Δα δΓΘ 1, 6, το. 
εὐπορία, ΟΡΌΠ (Ορ]8 2, 23, 7. 
εὔπορος, ἴδ01115, ΘΧροαϊθαβ 6, 1, 55. 

εὐπόρως, ἴδοι]Θ 1, 6, 9. 51η6 αἰϊῆι- 
ου]δαία οὖ σΟηΓἈΒΙΟΠΘ 8, 5, 15. 

εὐπρόσοδος, τόπος, Δ σοτηπηθδίμπτη 
ΡΙΘΘΌΘ Πα ππη ἸΠΟΠΘᾺΒ 6,1, 22. 

εὑρίσκειν, ΘΧοορΊαΓΒ 2,1, ὃ. ΠΙΦΓΘΥΘ 
ΓΕΕ ΘΝ 

εὐρυχωρία, Ρ]ΘΏΙΝ165 4.1, 18. 
εὐσέβεια, ρΡΙοῖαΒ, οα]ὰ5 ἀθδογιτη 8,1, 

πτι 
εὔσκοπος, Ορρογίπηι5 δα βρθοίαησττη 

ἡ ν᾿ ἐν 
εὐστόχως, [ε]1οἸζογ, αὐ ΒΟΟρΡτιμῚ ἔδυϊαβ 

Ἰ 1 ὃ. 
εὐσχημόνως, ἀθοσηπίογ, νϑπαβίθ 1, 2. 

8ὲ ΟΣ 
εὐσχημοσύνη, ΒΡΘΟΙΘΙ ἀδοιιβ 5,1, 4. 
εὐτακτεῖν, ΟὈΘΑΙΓΕ 8, 5, 14. 

εὔτακτος, τπηοαδϑδίιι8, ΟΥ̓ΙΠ15 δυπα!οβιιβ 
8, 3, 5. εὐτάκτως, τηοαδδίθ, σΟπη- 
ΟΞ ΕΣ 2, ΠΤ. 5.5 7. 
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εὐταξία, οΥο οὐ τηοάοϑίϊα ὃ, 1, 52. 
εὐτελέστερον, ΤΩΪΠΟΥῚ σα δατηΐι εἴ 

ἰθηπ ον} νἱοία 8, 3, 46. συσκευά- 
ζεσθαι, σοτητηθαΐαμῃ νἸ] ΟΣ τ ΒΘΟΌΓη 

ἔογγο 5, 3, 35. 
εὐτρεπίζεσθαι, ἸΠΒΕΓΙΘΙΒ 6, 2, 41. 
εὐτυχεῖν, τοΙη ὈΘΠ6 σΌΓΟΓΘ 5, 2, 96. 
εὐφήμει. Ὀοπα νεῦρα, 4118580 2, 2, 12. 

8, 4..9. 
εὔφλεκτος, σΓθπηδία [461]18 7, 5.» 22. 
εὐφραίνειν, ἀεο]Θοίαγο, 5, 5. 30. πλείω 

4, 2, 30. εὐφραίνεσθαι τῷ γέλωτι, 
ΤΊΒΙ ἸΠΔΌ]ΡΘΓΘ 2, 2, 5. 

εὐφροσύνη, ὈΠ]αΥΙα5, ΘΟ. 118 6. ΤΟΓΌΠῚ 
ΒΙΙΟΘΘΒΒΙΙ 5... 5. ἡ. 7.2. 28:8»ν4..6. 

εὐφυὴς, ἸΠρΘΗΙΟΒΙΙΒ 1, ύ, 52. 
εὔχαρις, ἴαοοῖιβ, 4] ρ]ασοῖ Οὐ 0608 

ἸΙΘΓΆΙ]6Β 2, 2. 12. σΥΔΙΙΟΒΙΙΒ 7, 4.1 
εὐχάριστοι λόγοι. αορῖϊδα 2, 2,1. εὐ- 

χάριστος, σγαῖΐτι8, ρΎΔΙΙὁ6 ΤΕΐΘΓΘ Πα 88 
Βα Ἰοϑι8 8, 3, 40. 

εὐχείρωτος, ααἱ ἔδο116 ΟΡΡΙΙΠΙΙ ροίαϑβί 

τ; ὅ, 36. 1, 5, 80. 
ἐῶν σθαι ΡῬΙΘΟΔΥΊ. εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς 

τὰ ἀγαθὰ 2, 3.1. 
εὐχρηστότερος, ΘΟΥΙΏΤΠΟΘΙΟΙ 8 τ1811ΠῚ 5. 

,3; 39. 
εὔχρους, ΘΟ]ΟΥΘ ΡΓδοδίδ 8 8,1, 41. 
εὐωχεῖν, ΘΡΙ]Ο ΘΧΟΙΡΟΙΕ 5, 5» 42. εὐ- 

ὠχεῖσθαι, ΘρυΪΑΥϊ.1,.3, 6. 4..5».7. 
ὅ...1. τὸ..-εὐωχία, ὀραΐυτα αὐ δ. Ὁ 

..4» 2, 38. 5, 2,1 
ἐφέλκεσθαι, 5101 σΟΠ ΓΆΠ ΘΓ 8, 4, 22. 
ἐφεξῆς, ἀΘΙΠΠ6Ρ8 4, 6, 4. 
ἐφέπεσθαι, Ἰπβθα 1], ῬΓΟΧΊΠ 6. ΒΘΩῸΪ 1, 

4, 8». Ἔν οι δὲ 3 Εν 
ἐφηβᾶν, ΔΑΟ]ΘΒΟΘΙΘ 6,1, 12. 
ἑφθὰ, εΕἸἴχα 6, 2, 28. 
ἐφιέναι, Δα ΓΓΘΥΘ, ῬΟΙΙΓΠΙΓΘΓΘ 1,1, 2. 

Ἴ» 2.11; 5.34. ἐφίεσθαί τινος, ἃΡ- 
ὈΘΙΕΙ͂ΘΙ, 2,3. 5. 1. 3» 3,10 6ἴο. 

ἐφίππιος, ΘαπιΘβίου ὃ, 3, 6. 
ἔφιππος, Ρ΄Ὸ εὔιππος, δα 4, 2,1. 
ἐφιστάναι τὸ στράτευμα, ἃστηθη 8ιὉ- 

Ββύθυθ ἰΌῦ γα 4, 2, 18. ῥγθῆσεγο 6, 
ΤῊΣ. 

ἐφοδεύειν, ΟἾΪγΘ. ΒδίΤαρ᾽]ὰ8. ΤΘΥιιπη 1ἸῊ - 
ΒΡΙΟΙΘΠἀδγιὴ οαιιδὰ ὃ, 6, τό. ἔφο- 
δος, οἰγοπϊῖον, ἐφοδεύων 1014. 

ἐφορᾶν, ῬΥΟΒΡΊΟΟΙΘ ὦ, 3, 5- ΘΟΠΒΡΊΟΒΓΘ 
Εν 3» ἢν Ὁ 8. 27. ΔΠΕΡΙΘΒΩΘ ἃ, ΟΥΗ 

, Ὁ» 8» 89. . ν 
ἔχειν πλέον, ΤΠΘ]]ΟΥῚ 6586. ΟΠ ΠΠΟΠ6 

Ι, 6, 26, 27. μεῖον, Τηϊηι18 Ργορα 
αὐδπὶ ΡΔ] οὐαί δοοθρίββθ ἴῃ αἰν]- 
ΒΙΟΠΒ 7, 5» 35- τι, ΓΕΠῚ ζἈΙΏ]]ἸΆΓΒΠῚ 
ΔΌΧΙΒ86 4,1, 20. ἔχειν, ΠΟῚ νΘη6Γ6 
6,2, 38. ἴῃ Τηδίγ ΠΟ] ὨΔΌΘΥΘ 1, 
5» 4. τὸ μέσον, ἴῃ τηράϊο 6586 ἂρ- 
ΤΠ]Π6 4: 2, 27. ἔχειν Συρίαν, Α58γ- 

ΙΝΌΕΧ αἈ ΟΥΞΝ. 

ΤἰΆτα, ΟἸΠΟΟΪΒΡΘ. 8... 24: ὦ Ὁ 
ἔχειν ἀμφί τι, οσοιιραΐπμη 6586 ἴῃ ΤΘ 
ἀἸϊαα, ΟΡΘΥΆΤ ἦδγα 8, 1,12. ἀμφὶ 
ἑαυτὸν 5.1, 320. ΘΟΓΡῸΒ ΟἼΓΑΓΟ, αἱ 
ἢ. 55» 42- σχολὴν ἢ. Β: 42. εἰ. ἡ ἔχ 
χρῆσθαι, ῬΡοδβϑδυμη υΠ 1, 6, 18. 7, 
4. 7. οὐκ ἔχω ὃ τι χρὴ λέγειν, ΠΟ 
Πᾶῦθο αμποὰ ἀἸοδιῃ 1, 4, 24. οὐκ 
ἔχω τί μεῖζον εἴπω ὅ,1, 48. ἔχειν 
ἀθύμως, τϊηθΓα 2, 2, 6. ἔχειν ἀσφα- 
λῶς, αΐτιμη 6586 4,1, 16. ἔχειν ἐπι- 
φθόνως πρὸς ἀλλήλους, 5101 Ἰν ] ΘΙ 
1 ΊᾺ6Γ 8, 2, 8, ὥσπερ εἶχε, 411818 
εὐδΐ, 51,6 ὨΊΟΤΩ 3, 1, ἢ. ὥσπερ εἶχεν 
ἑστηκὼς, αὖ Βίαθαΐ, 5ἴδη8 7, 1,1. 
ἔχων ἐνθένδε ἔρχομαι, Ὠϊης ΠΊΘΟΙη 
ἀὐσοι, ὅ; τος ἔχων φέρω, δξξετο 2, 
4.31. ἔχων πορεύσομαι τοὺς ἱππέας, 
ὁαπὶ δαυϊζαϊα ΡΓΟΠΟΙΒΟΩΙ 2, 4, 24. 
ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν, σορ]αγΒ. 2, 3, 2. 
ἔχειν τὴν δίκην, ΡΟΘΏΔΙ ἸΠΠ616 7, 2, 
24. ἔχειν τάξιν, Ἰοσιτη ΟὈ ΠΟΘ ἴῃ 
ἃ 016 0,3, 35. ἔχειν τοὺς ἱππέας πρώ- 
τους, ῬΓΊΤΟ ἸΙΟ6ΟῸ Θαυ 68 σΟΠβΕ 6 γα 
6, 3, 2. ἔχειν τοὺς πολεμίους τῆς εἰς 
τὸ πρόσθεν προόδου, Ὠοδία5. 1πΠηρ6- 
αἶγθ ὰὸ τηΐϊπτιβ ἸΟΠρΊ8. ΡΙΌΡΤΘΩΙ- 
ΔΗ ΓᾺΡ 7.1, 306. 1 ΤηΔΠτὶ ΓΟΠΘΙ 4. 
3. 9. ΘΟΙΏΡΓΘΏΘΠΟΘΙΟ, ΘΌΡΟΣΘ 2.1, 
30. ἔχειν δεινὸν, ΡΟΙΙΟΙ] πη ΘΧΟΙΡΘΟΓΘ 
4.2.1. ἔχεσθαε, δοτὶ 4. Ὁ δ. 
ἐὰν γὰρ κρατηθῇ, καὶ αὐτὸς ὁ ἁρπά- 
ὧν ἔχεται. ΟσΟπραύιμη 6586 5. 5» 
24. 1,32, 4, 5. 3» 2,10. ἐχόμενοι 
τούτων ἐν κύκλῳ, ααὶϊ 1108 ΡΓΟΧΙμῚΘ 
οἸγουμηἀθαηΐ ὃ, 5, 8. ἐχόμενοι ὅτι 
μάλιστα τῶν ἁρμάτων ἕπεσθαι, ατιᾶτα 
ΡΓΟΧΙΠΊΘ 5661] ΟἸΤΤῸΒ 7,1, 9. 

ἐχθὲς νε] χθὲς, ὨδΥὶ ὁ, 3.11. 7» 8» 48, 
ΒΖ; 

ἐχθρὸς θεοῖς, (115 ἸηνΊδιι8 5» 4» 35. 
ἐχυρὸς, Τηϊι 18 2. 4, 12: 17. 
ἕως, τ. πρὸς ἕω, ΒΟ]ΘΙὴ ΟΥΙΘΗ ΘΠ 

ΨΕΥΒΌΒΙ, 1.5». 2. 3. 22. 
ἕωθεν, ἃ ΑΙ ΠΟ [ΘΠΊΡΟΙΘ 1, ύ, 56. 

7» 8» 43: 
ἕως, ἀ0η66 1, 3, 7,11. αυδπηάϊα ἩΥΝ ἢ 

22; 5»6. ἕως ἂν 1,ύ,1ο. ἕωσπερ 

7» 8» 39. 

ζεύγη, ΘΠ] Ππρά]θα, ΘΓ Ἰπηο1] ὃ, 
ὃ, 25. ζεῦγος βοῶν, Ἰαρτιπη οι 
ο.. 1, Πλ:ι 5δὲ 

(ηλοῦν, δου] ΓΙ ἢ, 2,12. ΔΑΠΗΪΓΑΙῚ 4, 
3, 17. τινά τινος, ἴΘ]]1Θοτὰ μά θ θυ ΟὉ 
ὅν, 4. .5.Ψὄ 

ζημία, ἀδτηπιιπη, Ἰδοῦπιγα ΟΠ 2, 2. 12. 
3.1, 15. 

ἄμ. ΠΟΘΟΙ6, ΔΙ 11 ΠῈ ἸΠΓΟΥΤΟ 3,1, 
30. θανάτῳ, τηοτύθ πηι] ΐαγ ὦ, 3, 27. 



ΙΝΌΕΧ σπ ασῦςπ. 

δαπάνῃ τῆς κοινωνίας 2, 2, 25. ζημι- 
οὔσθαι μεγάλα, Ρ] υγἸ Πγιατὴ 5101 ἀΔΠη- 
Ἠΐ ἀΠΕΡΥΘ.2. 1, τό. 

ζῆν, τὰ ἔργα, αἰὁ γεϑιι5 οἰαγῖδ, ψ αὖ 
ογηιγδιι5. οογηοϑδουηίμ" οἱ 7μαἰοαλιέε 
8ὲ 7 158: 

ζύγαστρον, ἀτοᾶ ἸΙρπθᾶ 7, 391. 
ζυγὸν, Ἰαρύτη 6, 2, 22. ζυγὰ ἐπιτιθέναι 

τοῦ μὴ ὑβρίσαι, Ἰρᾷ ἸΠΠΡΟΠΟΙΌ, Π6 
1ΏΒ0]6η8 δχϑιβίαί, 2,1, 27. 

ἧ, τὴ 1, 4; το, 27. ἢ ψὰρ ΠΤ. 
8, 5τάδις ᾿ ἤτοῦὺκ Ἱ; ἀρ 18. ἢ καὶ 1, 
Ἐπ ἐπ ΤῊΣ 6, 3,10. ἤπου, Ὠ]- 
ΓΩΪΓΠ, ΓΙ ὩΪ, παι ἀα 16 2,2, 
Ὁ δι ποῦ ἢ: ἰοδεο, Ρ.. 4; 18. ἦ 
μὴν, ὧν 7υγαπαίο αὐτὴ ἰηΐ. ργδθβ. ὅ, τ, 
3: 2,30. δ 61 δ 4. 2, 8. 6, 2. 2. 

ἣ υοἱ ἧπερ, ἀποιποάο 1, 2, 6. 2. 2.10: 
4.915. 3» 3»31. Ρνϑοδά. οὕτω 8, ἤς 8, 
ἀμᾶ ὙἸαγ τ. Π...2.:.8..2..16. 7,1» 8. 8, 
3,9. 41 ΡμδτΙΘ 7,1, 21. ἡ---ταύτῃ 
“5582. ζῇ ἄριστον, αυᾶτῃ ΟΡΌΩΘ 2, 
4: 32. ἤ:5: 82. ἡ ἂν δύνωμαι τά- 
χιστα Ἶ:1, 0. 

ἡβᾶν, γανθπθηι 6588 2, 7. 6. 
ἡγεῖσθαι, ἀοογθ, νἱδπη ΠΟ ΒΓΑ. 4, 

Β» 12. 7:1, 6. Ὀγδοοθάσγθ, ἴῃ ᾿Υη0 
6586 ΔΡΤΊΩΪΠΘ 2. 2, 9. 2; 2; 8. τινὸς, 
116] ν] Δ, ΤΠΟΠΒίΤΑΙΘ 4, 5.11. ἡγεῖ- 
σθαί τινι τὴν ὁδὸν, Τ{1Π 6115 6556 4α- 
ΘΠ 8] οἱ] 2, 4: 27. δϑι 5 ν 2. 58ὲ 
4: 2,14. ἡγεῖσθαι τῷ πεζῷ, ρτοεο- 
ἄδγθ ΟὕΤη ΡΘαΔΙΌΡα5 7, 1, 8. ἡγεῖσθαι 
πρὸς τοὺς πολεμίους. 5105 ΟἸἸΟΟΓΘ 
ΟΟμπίγα Πιοϑίθϑ 1, 4, 22. ἡγεῖσθαί 
τινος, ῬΥΘΘΘΘΒ6. ΔΙῸ 1,1, 4. ύ,1, 
Βοος: 8; 3»1ύ, τῇ. 

ἡγεμονικοὶ πρὸς τὰ πονηρὰ, 4πὶ ρΡο8- 
Βιηΐ Δ1105 δ β6θίοσγα ᾿ΠΠΡ6]]6γ6 οἱ 
ΡΟΓΔΌΘΟΓΘ 2, 2, 25. 

ἡγεμὼν, ἀτιχ νἱδθ 2, 4, 22: 27. 20. 3, 
2, 20. (ἰππ  ἀχδυο18:.1.. 2; τοὶ 
ἡγεμὼν καὶ στρατηγὸς, Βυιτη 1118 ἄτιχ 
6;.2; Ὁ: “ Ζεὺς, 1π|᾿ ΓΟΒΒΟΓα 2, 2, 58. 
7:1, 10. ἡγεμόνες τοῦ ζὴν ἡδέως, ἰὰ- 
ὈοΥθ5, φιὲὶ αὐ υἱέ βιναν)ἑαίοην αἰι- 
οὐ ι, 5. 12. 

ἥδεσθαι, Ἰεθίδυ 5», 5» ὌΠ 8 4: 12. 
ἡδόμενοι, ΟΡ. ἄκοντες, 5, 3. 15. 
ἥδομαι συνὼν τούτῳ, ἀφἸ]ΘοίΟΥ 6]115 
ΘΟΠΒαΘΙη8 2, 2, 28. ἥδομαι εὖ 
ποιῶν, 65 ὈΘηθίδοϊο 5. 1, 27. 

ἡδέως, ᾿ΙΘΠΐΟΥ, βῖπ6 ἐθου Ἴη6 1, 4. 
14. ἐσθίειν καὶ πίνειν, Β1π 6 [ΑΒ Π61Ο 
πο δὶ 

ἤδη, δῖα, Πιιης 4.1, 4. ἰὰτῃ 7» 5» 52. 
ἤδη νυνὶ 6, 1, 40. ἤδη τηνικαῦτα, 
{πὰ 1, 6, 26. 

ἡδομένως, ἸΙυοπίον 8, 4,0. 
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ἡδονὴ, δυιανίαθ, νοϊ]αρύαβ 8, 2, 24. 
ἡδυπάθεια, νὶζα τη0}}18 7, 5. 74- 
ἡδυπαθεῖν μεμαθηκὼς, νἱΐοο, 1Π0}}} 88- 
ΒΘΙΒ 1, 5.1. 

ἡδὺς φαγεῖν, ΘΒ1Ὶ ΒΌΔΥΙΒ 1, 2 2,11. 
ἥκιστα. οὐχ ἥκιστα, ΠΟῚ ΠΉΪΠΙΠΊ11ΠῚ Ἴ» 

ἢ. 10: 
ἥκειν, νΘηΐθ86. ἥκω ἄγων, αἄἀήτιοο 4, 

1,10. φέρων, αἴΐοτο 2,2,9. δεόμενος, 
νΘΏΪΟ τορϑύστη 2, 2, 17. ἥξει τὸ 
δεινὸν εἰς Πέρσας, ΟαἸατηϊτα5. Θἃ 16- 
ἀυπαδθιῦ Δα 1ρ0805 Ῥειβαβ 2,1, ὃ. 
1) 018. κῶν, ἘαΙΒΕΥΒΙ ΓΑ.» 5. 52: 
ἡ ὑστεραία ἧκε 8, 3, 0. 

ἠλίθιος, 5[0Π1Ἃ 8, [αὔαϑ 1, 45 12. 5; 
ΣᾺ: 
ς δεΐδβ ὨΟΙΠΙΠΙΒ 1, 2, ὁ; ύ, 54. 

στρατιωτικὴ 6, 2, 27. 
ἡλικιώτης, ΘΘ6118}18 1, 4:1 
ἣλιξ, φοη1.8}18 1, 23, Τὸ; 4: 4. 
ἥλιος, δοΒί18 801158.1, ύ, 25. 
ἡμερινὸς ἄγγελος, πιιηο] 8 ΟΠ ΠῈ8, 

ἡμεροδρόμας ὃ, ὅ; 18: 
ἥμερα, 86. κρέα, ΟΆΥΠ65 ΔΗΪΠΊΔΙ ΠΤ (0-- 

ΤΩΘΒΟΙΟΟΓΆΓΩ 1, 3, 6. 
ἡμέτερος, ἴῃ ποϑίτα μοϊθεαίαίο 51{1|8 2, 

8, ἀυτά αίτο. 
ἥμισυς, ΑἸτΩΙ118 1. 2, 0. 
ἡμιτελὴς. βοιηϊ ρογἐθοιτϑ, ἢ. 6. ποΠαπιΠ} 

Ροχθοίπ8, ορ»}. τελέως ἀγαθὸς, 5, 2, 
48. ἡμιτελὲς καταλείπειν ὃ,1. 2. 

ἢν---απᾶττον, βΒιτηυ]αΐατιθ, δῷ. ὡς τά- 
χιστα 3, 8, 20. 

ἡνίκα, απ, αυδηᾶο 25, 2, ἢ 
ἡνίκ᾽ ὌΡΕΙ ὩΣ 4. 

ἡνιοχεῖσθαι, ἈΔΌΘΠΙΒ ΓΘΡῚ 6, 1, 20. 
ἠπητὴς, ΒΆΤΟΥ, 4α] βαγοὶν νοϑίθπι ἰδ- 

ἐογραΐδῃῃ 1, 6, τό. 

.. 4» 4.01 

Ἥρα, μὰ εἴ νὴ τὴν Ἥραν 1, 4: 12. ὃ, 4, 
12. 

ἠρέμα, αυϊοίθ 1, 4; 10. ΡΙδοῖαο, Ρβήε- 
ΓΘ η{1Π ἢ, 1; δ, ἠρεμεστέρως ἔχειν 

Ρδοδίϊοτα 6586 3, 1, 20. 
ἡρῶξς, “ΒΕΤΟΒΕ 2: ἼΡ Ὑ: 

τὸν τῦβα γν 
ἡσυχία, 4168, ἔχειν 1, 4, 18: 
ἥσυχος παρελαύνων ἰδπίθ Ἐρε ΘΙ Ό δε ες 

ἡσυχαιτέρα φωνὴ, ΝΟΧ ΒΘαΔΙΟΥ, τὸ - 
ΓΩΪΒΒΙΟΥ 1, 4» 4. 

ἡσύχως πομέδεσθεῖ; Ρϑαοίθηςπη ΡεΓ- 
8610 8, 3» 59" 

ἤτοι----ἢ δυῦ---αιιΐ 4. 5; 22. 
ἧττα, οἸαάθ5 3,1, 20. 
ἡττᾶσθαι τοῦ ἀγρυπνεῖν, ΟΠ ΡΟξδ0 

ἴευγϑ ν]ρῚ]]ὰ5 1. 5.11. αἰσχροῦ, ἢὰ- 
πγ1η1| ΘΟΠΥΊΠΟΙ 6, 3.15. 

ἥττων τοῦ νρυνρῷ νῖπο ἀράϊειβ, ὈΙθὰΧ 
8018. ἥττονες, ῬϑΙΙΟΙΟΥΟΒ 4: 1, 
τό. 

ΠΣ 3... 2 τ δὰ 
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θᾶκος, 564 168 8, 7. το. 
θάλπεσθαι τοῦ θέρους, ΟΔ]ΟΥ]5 τηο- 

Ἰοϑύϊαμη οϑίδϊθ βεγορθιθ 5.1, 11. 
θάλπος, εοϑῖτιβ 6, 2, 20. 
θαμὰ, [τραπποηΐου 8, 8, 12. 
θαμίζειν ἐπί τινα, νοΘῃμαγ6 δ 7, 3. 2. 
θάνατος, Οδ6465 7, 2, 22. 
θανατοῦσθαι, τηογῖθ τ ]ΓΔ17] 7, 5. 21. 
θαρραλέως, ἴΟΥΠΤΟΥ 2, 2, 22 
θαρρεῖν, ἴοτϊ 6556 ΔΗΪΠΊΟ 2, 23, 20. 

θάρρει 518 ὈΟΠῸ ΔΠΗΪΠΊΟ 5, 4; 36. 
Οἰν Ἰηῇη. ἀάθγο 8, ὃ, 6. θαρρεῖν 
τι, ΔΙ αἸἃ ΠΟ Τϑίουτηϊ δῦ, ΟὉ 8}1- 
4.14 6586 ΟΠ ΔΗΪΠΠΟῚ, 5.14: ύ, 25. 
δ τ, ΦΙΣΟ ΤΉΝ ὔμμ: ΠΟῚ ΤΓοΐοτ- 
ΤΩ]ΘΔΓΘ, 5, 5» 42. 

θάρρος, Πάτιοϊα, σοη Πα θηΐϊα 3, 2, 50. 
θαρρύνειν, ἢ πποϊατη ἸΠ]]ΟΘγθ, ὈΟΠῸ ἃ- 

ὨΪΠΊΟ 6586 ἸΆΠΕΙ 5, 3, 47. 6, 3, 27. 
θᾶττον. Ν'. ταχύς. 
ἐμ τα ΓΙ ΓΟ ΆΪ 1, ΤΩΪΓΆ 116 Πα] Δ ΠῚ 

8» 4» 18. 
θαυμάζειν, ΔΑΓΉΙΓΑΓΙ, ΤΘ1ὴ ΠΟνᾺΠῚ οἵ 

ῬΓΕΘΙΘΓ. ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΙῚ γἹΘΓΘ 4, 2, 28. 
ΤΠ ΘΙΕ Ὁ. ἃ, νοϑονηθ, τῶν 512. 
ΤΩΊΓΕΤΙ ἢ ἂν ι 

θαυμαστὸς, ταΓΑ Ὀ}]18, ἈΡΒΌΣι5. 2.1, 
18. 5» 2» 47- 

θέα, Βρθοοίδι!ο 1, 4; 24. 8,1, 42. 
θέαμα, βροοίδοι]αμη 0, 4, 11. 
θεᾶσθαι, ϑΘρθοοίαγα, 1, 6, 18. 2, 2. 28. 

τὰ ἑαυτῶν κακὰ θεᾶσθαι 5, 4, 21. 
θεῖος, ΥᾺΠΟΪ115 1, 4, 5. 7 
θείως πως, αἰἸν]ηἸΐτι8, σοαᾶβιι ΠΟ ΔΠῚ 

ἘΠ} ΠῚ] ἅ, 2.1 
θεμελιοῦν, [ππαδιηθηςα πη Ἰδοῦ 7. 

 ἀΠ: 
θέμις, ἴ.5.1. Ὁ; ὅ. 
θεὸς, ἄδυβ. σὺν θεοῖς 6, 2, 14. σὺν 

τοῖς θεοῖς 4,1,11. 5» 5.10. 
θεοσεβὴς, Ρῖτι8 8, Ι, 25. ΡΪ6, ἀθχμῃ ὁ0- 

ἸΘΠᾺῚ οαιιϑᾶ 2, 3» 5 -ὅ, 
θεοφιλὴς, 460 σΆΓῈ8 4:1, 6. 
θεραπεία, Οὔ θα ῖαπη δ» ὅ» 20. θερα- 

πείαν και κτήματα παρὰ ἀκόντων 

ἔχειν ἸΏΝ10|8 ΟΡΘ5. οὖ βουν αι δχ- 
1ΟΥ̓Β1586 7, 5.77. ἡ θεραπεία 5: 5, 6. 
οοτηϊζαΐιι5, ὁἐ θεραπεία ἱππικὴ 4.0,1. 
οοπηϊίαΐίτι5 Θαιιθϑί 8. [ΠΠΠΘΓΡΔ]11Δ5, 
βίπαϊαπη. ΒΘΥνΊΘ Πα] Αἰζθυ8. ΟΟΙη- 
Π]ΟΟῚ5 ὃ, 2, 14. 

θεραπεύειν, ΟΟἸ]ΘΓΕ, ΡΆγΘΥΘ θυ 36..8, 
3, 238. θεραπεύειν τὰς βύραε; ΟΟΙη- 
ῬΆΓΟΙΘ Ἰὴ ΔίΧΙΟ ΤορΊεξθ, 8, εν 6 εἰο. 
τοὺς θεοὺς, σΟ]6Γ6 608 8,1, 88- 
ΔΙῸ 3, 2, 12. ΟΌΓΑΙΘ, οὐ μέβοως Ρ, Ἑ): 
28. ΟΘΟΙογθ, ΟΌΒΘΙν ΓΘ, τὴν γυναῖκα 
Ε» Ἐ. 80...7» 5» 88} δίδ, τὴν ἡδονὴν, 
ἸΠΘΌ]ρΡΘΙΘ 5, 5.9 41. 

θεράπευμα, ου]ΐῃχα 5, 5, 28. 

ΙΝΡΌῈΧ ἀπ σσξϑ. 

θεραπευτῆρες περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα, 
ΟΟΓΡΟΓῚΒ 811 οπβίοθβ, ψιὶ οἷδος ρα- 
γαμέ, ἰθοίοβ βέθγημηΐ, οἷο. ἢ, 5» 65. 
θεβιπευὶν 1, 3» 7: 

θεράποντες περὶ τὰ ἐπιτήδεια, απὶ 1Π 
ΟἸΡΙΒ Ῥαγδη 15 βιηῦ σοι ρδῖὶ ὃ, 5,6. 
θεράπων, ΒοΥνὰΒ 3,1, 16. 

θεσμοὶ τῶν θεῶν, Ἰεσ68 αἰ, :, “ὅ,,6. 
θεωρεῖν, Βρθοΐαγθ 4, 3» 3: 
θήγειν τὰς ψυχὰς, ΔΠΙΠΠΟΒ ΔΟΌΘΓΘ οἷ 

ΘΧΟΙΐΆΓΘ, ΔΙΔΟΥΟΓΘΒ ΓΟΥΠΟΤΘΒῈΘ γτϑα- 
ΘΓ 1, 2; το; ὅς; 4π|έὲ δι! τπτπὰοΠΠΠῸ ὀῸ. 
τὸ ἀβόνημα τινος ΘΙ τὺ 

θήκη, ΒΘΡᾺΪΟΓ ΠΩ 7, 3.» 5. 
θὴρ, Ὀθ])]ὰδ, ἔεγα 4; 6, 4. 
θηρᾶν τινα ἀγαθοῖς ἌΥ καὶ ἔργοις, 

Ἰαιιἀ πο οἱ θθποϑίδοιθ πο ΠΟΥ α 
ἈΠΠου)ιι8. σα ρΡ[ΆΥΒ 2, 4, 10. μύτη: ὅλος, 

θήρεια κρέα, ΘΆΥΠ6Β5 ἴοΥΔΡΠΙ 1, 2, ὕ. 
θηρεύειν, ΟΑΡΘΓΘ ὃ, 2: 2. 

θηριῶδες, Ὀ6]] Ἰ ΠΌΤῊ 5, 2, 17. 
θησαυρίζειν, Υβοοηάσγα 8, 2, 24. 
θιγγάνειν, ΤΔΏΡΘΙΓΘ 1, 3. 8. 55 1. 15. 

ὅ,.4:.:.- 
θνήσκειν ὑπό τινος, ἸΠτΟΙΗ͂ΟΙ 4, 6, 2. 
θοίνη, Θρ.ΪιΠ 4, 2, 39. 
θορυβεῖσθαι, ὉΠ ΠΔΤῚ, ΟΡ}. εὐτάκτως 

καὶ σιωττῇ ἰέναι 5: ὦ» 55: 

θράσος. ἰθηηθογϊίαβ 1, 4, 32. θρασύτης 
εν 4, ὃ. 

θροῦς, Υυτηοῦ, ἔατηᾶ 6, 1, 27. 
θρυπτικὸς. ἀε]]σαΐα5, 416110115 τη ΟΠ} 1{16]- 

απ ἀραϊίαβ ὃ, ὃ, 15. 
θρύψις, τηο]]}}{165 1014. τό. 
θύεσθαι, Ξαοτιῆσαγο, ργοργὶθ αἰἱοίξιι" οἷ 

60, φιὶ 7μεθοὶ βαοογαοίοηι θύειν, υἱο- 
ἐϊηναην πιαοίαγο, 6, 2, 40; 3,1, 21; 

4:1. 
θυμοῦσθαι, 1 1ΓΆΒΟῚ 5» 5»11. 
θύραι, αἰγὶυτη ΤΕΡΊδ6, 1, 3. 2. 3.» 3» 12 

οἷο. βπ ΡΠΊΟΙ]Ο , 5. στ 20. 
8:1, 5245 -ὅὍγ το; 

θυρωρὸς, ἸδΔῃϊΐοΥ 8, 8, 20. 
θωρακίζειν, ἸογΊοΑΓΘ. τοὺς ἡνιόχους ἐ- 

θωράκισε πάντα πλὴν τῶν ὀφθαλμῶν 
6,1, 29. θωρακίσασθαι, ἸοΥΪΟΔΙῚ 2, 
3, 27. ἵπποι τεθωρακισμένοι ύ, 1. 
50. 

ἰατρὸς, τηθή]οιι8, ἰατρικὴ τέχνη, ΔΥ5 Τη6- 
αἰοᾶ 1, ύ, 15. 3, 2, 12. 

ἴδια χρήματα, ῬΘΟΠΏΪδ ΠηΘδ0 2, 4, 9. 
ἰδιωτεύειν, 51Π 6. ἸΠρΡ6710 6886. ΔΙ]ΆΓΊΙΠῚ 
σοηθιη ἀἤθοσιθ τῆϊητι8 ΠΟΡΊ]ΘΠῚ 
6586, 0}}. προτετιμῆσθαι, εἰ Ῥεγϑία 
ποπαηη Ἰπιρογὶο “51 ροΐϊέα, ὃ, ἢ, ἢ. 

ἰδιώτης, οτηο ΡΓϊναΐιβ, ορρ. ἔθνος εἴ 
πόλις, 1. 6, 45. 8, ὅ, 28. 481168 
στο 8. 1, ὁ, 28. 2. Ὁ, τ. 92. 

3, 25. ἰδιῶται ὡς ἀγωνίζεσθαι 



ΙΝΌΕΧ αΠ ΟΤΠΚ. 

πρὸς ἡμᾶς, ἰΐα τυιάθδ, πιὸ ΠΟΙ ΒΟΊΙΩ 
ΘΕΥΓΔΠΊΘἢ ΗΓ ΠΡΩΠΙΘΔηΐ 1, ΒΥ, 
ἰδιῶται κατὰ τοὺς πόνους, κατὰ τὸν 
ὕπνον, αἱ ΟὉ ᾿πογίϊ πὶ ἸΆθοΥθ5, νἱ- 
51}185. ἔδσγα πϑααθιηΐ 1016. 

ἰέναι εἰς τὴν πολεμίαν, ἸΥΤυΙΠΊρΡΟΡΘ ἴῃ 
ἉΘΎΘΤη ΠΟΒΟυΠ 3, 3,14. πρὸς Βα- 
βυλῶνα 5, 3, 5. κινδυνεύσοντας ἰέ- 
ναι 5. 5» 21. ἰόντα ἀριστᾶν, Δ) 1τα οἱ 
5» 4. 22. ἴθι δὴ, ἀρθάτιμη 3,1, 32. 

,͵ λαβὼν δὴ ἴθι, 4, τ, 21. 
ἑεναι τῇ βώλῳ, φ]ΘθὈᾶτη Ἰδοοῖα 8, 9, 28. 

ἵεσθαι ἐπὶ τἀναγκαῖα 1, 6, η6. 4,1, 
, 17: 1» 3» 15. 
ἱερὰ, ΜἹΟΙΓηξ6 8, 2, 24. 

8. ἘΠ 5... 8, 7,8. 
ἱερεῖα, ν]ΟἴΓη85 8, 7, 3. ΔΏΠη8]14 δῆ 

Πηδοίδ  ἀΠῈ 1Π 51 ΠΟΙΠΪΠΌΠΙ 1, 
ἥἀρῦ. Φοδ ΝΣ. 

ἱκανὸς ὠφελεῖν, 4] ροίοϑῦ ρΓΟάΘΒΒΘ 1, 
4, 25. πεῖσαι 1, 4, 12. ἱκανὸν εἶναι 
πρός τινας, ῬδΥΘΙΩ. 6586, ΓΟβΙβίθγο 
ΡΟΒΒΘ ύ, 2, 22. 7. 5, 66. ἱκανός τι, 
ΤΙ [ἘγΈ 188 ῬῈΓ 1, 5, 11. τὴν ἰατρι- 
κὴν τέχνην, ΔΥΓΒ ΤηΘ 1688. ΡΟΥΘ 1, 
6, 15. ἱππεῖς, Θητιϊΐ6 8 ρϑυ τὶ, ΒΟΗΪ 4, 
3»14. φύλακες, ρΡγΓεΟΒΙαΙπτὴ ἰοοο ἴτι- 
ΘΠ(Ὸ μδΥ 3, 3.1. 7, 5» 69. ἀγωνι- 
στὴς, 1, 5, 11. ἱκανὸν ἔργον, 88ῖ 
ΤΩΔΡΏΜΠ ΟΡ᾿1Β 1, ύ, 7. ἱκανὰ ὡς 
δειπνῆσαι 5, 2. 5. ἱκανῶς 2.1, 21. 
ὅ; 3. Ζο; δυό, αι. 

ἱκετεύειν, ΟὈΒΘΟΥΆΤΘ, ΤΠ ΊΟΥΘΠῚ ἰῃ π|0- 
απ ΟΥ̓ΔΥΘ 1, 4, το. Οἱ Ἰηἤη. 4, 6, 

9. δ» 297: 
ἱλάσκεσθαι, 5101 το ἄθτο ρυορ᾽ τι ΠῚ 5, 

3, 22. ἵλεως, ΡῬΓΟΡ 5, πο δ6- 
νΘΥΒΊΙ5, αἷ6 1)60,1, 6, 2, 2. 

ἱππάριον, ΘΩ]ΙΠ1]118 1, 4, 10. 
ἵππαρχος, δαυϊίαίε! ργοοίθοϊιιβ 7, 1, 2. 

8. ΣΑΥΘΕῚ 
ἱππάσιμα χωρία, Ἰοσᾶ Θδααϊξαϊαϊ! Ἰάοηεα 

τ ΩΣ 
ἱππεία, Υγ868 δατιοβίυ18, ἃγ5 Θαπϊίαι αἱ 8, 
θυ. 

ἱππικὴ, Ἰάθῃη δ, 3, 25. ἱππικὸς, 64]- 
[8 Π6}] ῬΟΥΙΠ5. 3,1, τύ. 

ἱπποκένταυρος, ΟΘΠΔΙΙΓΙΙΒ 4, 3. 18,10, 
22. 

ἱπποκόμος, Θα|50 4, 5» 55. 
ἱπποκρατία, νἹοίοΥ]δ ΘΑ ΙΙΘΒΟΤΙΒ 1, 4. 24. 
ἱππομαχεῖν, ἀν ο δι Θαυ αίτιμη ριιρ- 
ΔΙ 0, 4, 18. ἱππομαχοῦντας νικᾶν, 
ΘΠΠΙΘΒΟΓΙ ῬΥΌΘ]]Ο ν]Ἱοίο Δ ΠΔ 86] Ί801 
1:- 6: 

ἵπποι, Θαυ]ῖεβ 3, 2, 23, 65. 5, 4.0. ἡ 
ἵππος, Θαυϊξαίιι5 4, 6, 2. 5, 4, 3. 

ἱππότης, Θα0Ε6Β.1, 4, 18. 8, 8, 20. 
ἱπποτοξόται, ΒαρΊἈΥ}} Θατ]65 5. 3, 24. 
ἱπποφορβὸς, ΘαΌΟΥ ΠΏ ᾿Ῥαβίου 1,1, 2. 

ὀχία τ, 6, 2. 

ἱππὼν, ΘΟ τη β(αίο 8, 6, 17. 
ἰσηγορία, ἐθατια]6 188 :τἀϊσεαϊ ᾽ν, ἢ, 

10: 
ἰσομοιρεῖν, μαΥ(65 0. 18168 ΘΟΠΒΘΩᾺΪ 2, 

2. 173} 855. ἰσομοίρία δ..8.,,21.. 1σ ὅ- 
μοιρον ποιεῖσθαι 4, 6. 12. 

ἰσόπεδον, Ρ]ΔΉΪ165, σαΥηρτι8 ᾿αΐθηΒ 1, 
6: Αἴ πὶ ἘΠ ΔΤ 0. 

ἴσος, Θ6118}15, ῬΔΥ, α16 ἨΔΗΉΘΥΌ, 5, 2,1. 
ἴσοι, Ἰιάθηη, δ᾽ αϑθ πη σΟΠ ΠΟ Π]5. οἵ 
Του] 18. 5, 5. 17. ἴσων τυγχά- 
νειν, ῬΟΥΓΟΏΘΒ. ΘΘ 6 18168. ΔΟΟΙΠΘΙΘ 2, 
2, 20. τῶν ἴσων ἡμῖν μετέχειν, ῬΑ. 
ὨΟὈΙΒΟῸ ΠῚ 6586 ΘΟΠΠΙΠΟΏΘ 2,1, 1. 
7. 2, 28. ἴσον ἔχειν, 6586 ἴπ|Γ6 ΡΔΙῚ 
Ι, 3, 18. τινὶ, 2, 2, 5. εἰς τὸ ἴσον καθι- 
στάμενοι ἐμάχεσθε, εοηατιπη Ἰῃ (οΥ- 
ἰδθη ἀθβοθη οὈΔ5. 1, 6, 28. ἐκ 
τοῦ ἴσου, Θδοάδιη τηοο 4110 Ο]]ΠΊ 1, 
4.12. ἐν ἴσῳ, ϑ0.8}1 σγδάτι 7,1, 4. 
ἐν ἴσῳ τινὶ, Ῥτὶ σγαάα στὴ Δ] 1] τιῸ 
ΠΤ ΘῚ 

ἱστάναι, ἈρΡρΡΘηάοΓ 7,.3,»1. 8, 2, 21. 
τὴν φάλαγγα, τηρα!άτη ΔΟΊ6 ΠῚ 5]βύαγα 
7:1, 5. στήσας τὸ πρόσωπον, να] 
σοηβίδη!! τηοαδβίοσιιθ, δα βονουδ- 
ἴθ οὐ δαθιίατα ἀθοθηΐθ σοΙηρο- 
ΒΟ 1, 24, 9. ἵστασθαι, 50} 5]Βύεγα, 
ΠΟῚ ἘΠΓΟΥΪΒ ῬΤΟΡΤΘΟΙ 1, 4, 22. τὴν 
πορείαν, ἸηϊΟΥΙΗΙ ΘΓ ἸΐοΥ 8, 6, 18, 
ἑστήξεται 6, 2, Τ7. δτιποῖ. ἐν τα- 
πεινῷ σχήματι ἑστηκυῖα 5,1, 5. 

ἰσχυρίζεσθαι, οσομϊοηΕγ6, σν αν ΊΟΥῚ ἘΠῚ 
ΟΥ̓ΔΙΊΟΠΘ, ΔΙΓΡΌΤΏΘΗΌΒ ΘΟΙΤΟΌΟΥΔΙΘ 
8,1,10. ἰσχυριζόμενος ὑφ᾽ ἵππων 
σίδηρος, ἴοΥΓαΤη, ΟΕ] ν]8β ΤΟΘΌΓΑΙΙΘ 
ΘΟΟΘαΙ ἃ) 6415 6, 4, τὸ. 

ἰσχυρὸς, ΘΏΪΠΊΟ ΠΓΠΊΙ15, [ΟΥῸ]Β 5, 2, 20. 
ἰσχυρὸς φόβος, τηθίπ!β νΘΠΘΙΠΘΏΒ 
3,1, 23. χειμὼν, 5θονᾶ ὨΙΘΠΊΒ 1, ύ, 
30. ἰσχυρὰ φυγὴ, ἴπρα οἴδιβα 1, 4. 
22. 7.1. 26. ἰσχυρὰς φυλακὰς ποι- 
εἴσθαι, αἸΠΠσ ΘΠ ἸΒδΊ τη 5101 σΆΝΕΥΘΊΙ, 
6, 537. ἰσχυρὸς ἰδεῖν, τοὈτιδίτι5 Βρ6- 
Οἷθ 2, 3, 5- ἰσχυρὰ παρακελεύεσθαι, 
σνανιῖον, ΠουΐαΓΙ 2, 3, 48. , 

ἰσχυρῶς πείθεσθαι, βίυσϊοδα, ΟὈΐΘΠι- 
ΡΟΙΔΥΘΊΙ, 2, ὃ. ἐπιμέλεσθαι, Βεά 10 
1, 0}ἋΆ, 2ο. οὐδ᾽ ἀπολείπεσθαι θέλου- 
σιν 21. τὸ δίκαιον ὁρᾶν ὃ, 1, 26. 
ὅτι ἰσχυρῶς δοκοίη 5. 3.15. χαρί- 
ζεσθαι, τηαχίτηομοτα 6.1, 528. ἀπει- 
λεῖν, ρ,ανΊ Υ 4, 5,12. ἀπαγγέλλειν 
Ϊ0. ἥδεσθαι εἰ ἀνιᾶσθαι 8, 53, 44. 
εὐτυχὴς καὶ μέγας, ἴδ] 1οἸπδίτητι5. οἵ 
ΥΤΠΔΧΊΓΩΙΙΒ 4, 2; 1Ο. 

ἰσχὺς, σοΟΥΡΟΥῚ5 τορι 1, 6, 17. ΘΧοῚ- 
οἸζιδ το τον 5 5 52. ΟΟΈΡΙΞΩΣ 
ψΊπι., Εν, ἸΟ: 
πο 
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καθαιρεῖν, ἀφ ΛΟ] ὁ, 1, 20. 
641 δ ΒΡΘΥΑΓΘ 4, 2, τύ. 

καθαρὰ ἢν πάντα, ΟἸπἶὰ ΘΥαπῦ ρᾶγαία 
οἵ ἐχρβαϊία ὃ, 3, 9. καθαρείως ἐγ- 
χεῖν, τη Π6 νἹητπη ἸΠ ΘΓ 1, 2; 
ὃ. καθαρώτερον τὰ νόμιμα πράττε- 
ται, Ἰηϑύπἴα Τ]Δ]ΟΓ ΠῚ ΒΟΥΥΔΗΓΕΓ 
δοσαγαύμιβ οἵ ἀρ πίλιι8 ὃ, 1, 8. 

καθέζεσθαι, 56 6γ6, ΤΟΥ ΑΥΪ, οαβίγα τη6- 
11]. 6 ΟἸν.,4...5,. 4τι Ὁ. 3,2}. 
εἰς τὸ μέσον ἢ, 4: 4. 

καθήκει, ποβίγατηῃ οϑῦ οἰ οἴ πη ὃ, 1, 4. 
τὰ καθήκοντα, ΟἰΠΟΙΪὰ 1, 2, 5. 

καθῆσθαι, 56ᾷογθ, αἷ6 οἰϊοβὶδβ, 3, 3,14; 
18, καθήμην 551, 8. 

καθίζειν, σΟἸ]ΟΟαΤ 6, ΒΘ ΓΘ ἸΌ ΘΓ 5» 5» 
ἡ. 8,4. 28. τὸ στράτευμα, οδϑίτα 
τηβίδυ] Ἰὰ060 6, 1, 23. καθίζειν ἴῃ 
ΠΟΉΨΙνΙΟ ὃ, 4, 2. καθίζειν κλάειν 
κλάοντά τινα 2, 2, 14:15. 

καθιστάναι εἰς τὴν σκηνὴν, ἀπο γ6 1ῃ 
{Δ ΘΥΠΔΟΌ] ΙΓ 5, Ὁ» 38. ἄλλοις τινὰ 
δικάζειν, σΟἸΒΕΙΘΓΘ. 41 15 αἰσαΐ 
81118.1, 3, 16. εἰς τὴν βασιλείαν 
καθέστηκε, τορηο ροίζι8 οϑύ 5» 2: 
27. καθίστασθαι, 5101 ἴδοργο 7, 5» 
70. φυλακὰς 5.1, 20. ἐργάτας καὶ 
δασμοφόρους ἢ, 5. 79. τὰ ἑαυτοῦ, 
ΤῸ 5 5185 ΟΥΔΙΠΑΙΘ ὃ,1,15. καταστῆ- 
ναι, ἴῃ ΟΓΙΏΘΙ ΤΘΑΙΡῚ 2,1, 27. 

καθορᾶν, ἀθθρίοενθ Ἃς Φ:ΤΟῚ 5, δϊ. 
καί. καὶ τίς 1, 3, 5: Καὶ Τ᾿ 2. Ἃ» τῆς ἢ» 

4. 35: καὶ τί δή 1, 2, το; Ἷ Ἰό. καὶ 
πόσος 8, 29 15- ποίαν καὶ ἧτταν 

λέγεις: Ἀν 1. τῆν Καὶ δοκοῦμεν ὁ ὅ, 3, 
22 Καὶ ΠΩΣ τε 4; 2.8. μεθ᾽ ὧνπερ 
καὶ, 45. 2. 2. ὁποσάκις γε καὶ 2. 3, 

5: Καὶ γενέσθω ὅ, τι βούλεται 3, 
1,9. καὶ δικαίως γε, ἰάαιιθ [16 2, 
2,14. καὶ πάνυ πολὺ, Ἰ44118 ΤΠ ΑΧΊ ΓΘ 
6, 1,41. καὶ πολύς γε 3.1. 28. ὕ».5, 
1ο. καὶ ῥᾳδίως 1, 4:11. καὶ Ε-- Ἢ γε 
μᾶλλον τ,ύ, 47. καὶ ταῦτα, ἸΏ ΡΥ ΓΩ]Β 
2, 2,ὁ.6. Ἰάηπ6 2, 3; 9. καὶ τοίνυν, 
ἰαητι6 1, 6, 2ο. καὶ ὁ Κῦρος, ΟΥ̓ΤΒ 

ἸσΊ 1. 4. Β΄ Κακεῦμοθ 1 58: 
καὶ----καὶ, ΟΠῚ---[Π 2, 3,1. 2; 4. 
15. καὶ εἰ---καὶ εἰ, Βῖν 6--ΒΙν 6 5, 5» 
45. τὰ μὲν καὶ---τὰ δὲ καὶ ἀν ,.20. 
καὶ----δὲ, οἵ Ρτροῖογθα, 1, 2, καὶ δὴ, 
εν ψνν ̓)ΔΤΩ 81 4, 4.11. Ἡδαψσνο 4» 
3:5: καὶ μὲν δὴ, οἱ καὶ μέντοι ν. ἴπ μέν. 
καὶ μὴν ἐγὼ, ἐΕρῸ ν61Ὸ 416: 14. καὶ μὴν 

θέλω 8,3,27. καὶ μὴν οἶδα 5,3,10. καὶ 
γὰρ, ΘὕΘ ΠΝ 1, 6, 23. καίτοι. δτην 6ΤῸ 

σΟΏ856- 

2, ἃ. 10. ἀἴ2, 2. 17. καίτοι γε, αἵ 

ΨΈΓΟ 5, 1. 29: ἼΑΡΕΣ αδΠ Δ τὴ 
4, Ε- 32. "Ὁ; ἘΠ ΘΉΣ ΟΡ ΨΕΙ 
Ἐς 3, 16. κἂν βούληται μαστιγωσάτω 
1, 4, 9. ΠαΔΙΥ]Β 866. ὅμως 2, 1,12 

ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

ΟἸΓΟΙΓΘΥ 2,1, 6. 86] ΒΠΗΠΊΠΙ 2, 1. 6. 
κἂν μύων, ν6] οἸαιιβὶ8 ΟΟ1}18 8, 2, 
δ ς 

καίνειν, Ἰπίθ Γῆς ου ἦς 2. ὥσὴΣ 
καινοποιηταὶ, Ἰῃ ΘΗ ΟΥΘΒ ΠΟΥῸ ΨΟ]ῈρΡ- 

[αἴ15 ὃ, 8, τό. 
καινὸς, Ἰηπιδιζαῖτιβ 3.1, 20. 

καίριος. τὸ ἀεὶ καίριον, φυϊοαα!α ΡΓῸ 
[ΘΠΊΡΟΥΘ ΠΟΙ] ἀθὈογοΐ 4, 2,12. και- 
ρίας πληγῆς ἁμαρτάνειν, ἈΌΘΙΓΔΓΘ, 
δᾶθο αὖ Ποη ᾿πῆϊσουθίαγ νΌ]Ππτιβ 16- 
1816 5. 4. 5. καιριωτέρως, ΟρρΡογΐα- 
τἶτβ 4, Ὁ» 49. 

καιρὸς, ὕθπΊριι8 ΟΡΡΟΥ ΠΆΓΩ, 1, 4, 6. 
21. 8 ϑίθυ" δ. Ἐἢ 40. ὀξύτεροι 8, ἔλθη 
οὺς μάλιστα καιρὸς ἦν, 566. τηΐ. 4»1, 
11. εἰς καιρὸν 3,1 ᾿ ὃ. ἐν " καιρῷ, 1ῃ 
[ΘΙΠΊΡΟΙ ὃ, 5, 5. ἐν καιρῷ γενέσθαι 
ἘΣΎ ἢ: 6, 1, 38. ἁηποῦ. προϊέναι 
τοῦ καιροῦ, ἸοπρὶΒ 4αδπὶ Θχρϑαὶιξ 
ΡΥΙΟΟΘΌΓΤΓΟΓΙΘ ύ, 4, 20. 

κακόβιος, αὔδηβ νἹοία ἴθ ηαὶ 7, 5, 67. 
κακολογία, τη] ]ΟΘὨ[|4 1, 2, 6. 
κακόνοια, τη] ΘΝ Ο] θη ἃ, ΔΏΙΤΏΤΙ5. ΠΊΔ]115 

νας 88. κακόνους, Τ ΔΊ νι 5 ὃ, 2,1. 
κακοποιεῖν, Ἧ ἐς κακῶς ποιεῖν δ, 8, 14. 

κακὸς πρὸς τοὺς πολεμίους, Ἰσῃᾶντιβ δἀ- 
γΘΥΒΙ15 ΠΟβίθβ 2,1, 25. κακοὶ κοινω- 
νοὶ πόνων, ἸρΏΑΝΙ ἸΔὈΟΥ ΓΙ ΒΟΟΙΪ 2, 
2, 25. κακοὶ θηρᾶν, Ἰπορί! δα νο- 
ΠΔΠΘ]ῸΙὴ 7, 5» 62. κακὰ, Τ65 Δανογθθθ 
2, 4:10. κακίονας Ψυχὰς 2,1, 15. 

κακοῦν, νϑίαΥΘ 3, 3, 81. ΤῊΔ] Τὴ ἸΠἔΘΥΤΘ 
4:3, 5- τὸ ἔργῳ κακοῦσθαι 3,1, 223. 

κακουργεῖν τοὺς ἐναντίους, ὨΟΒΌ] ἀδτη- 
ὨΏΌΙΩ ἸΠΓΘΙΥΘ 6, 5, 24. 1, 6, 29. 

κακουργίαι, τα ΠΟ Π68 Δ]ΓΘΥ] ΠΟΘΘΠΩΙ 1, 
6, 2ὃ. κακοῦργος, Ἰδῖ1Ὸ 1, 2, 12. 

κακῶς εἰδέναι, ῬΑΓα ΠῚ ΘΟΙΏρΡΟυ τη Πᾶ- 
ὈΘΓΘ 2, 3,13. ποιεῖν, ΡΟΡ]ΑΙ 2, 3. 
ΤῊ, 

καλεῖν, δ ΘΟ Δ ΠῚ νΟΟΔΓΘ 2, 3, 22. 8, 
ΣῈ: 

καλινδεῖσθαι ἐν τῷ πειρᾶσθαι, Ἰάθπί1- 
ἄθι τ νον] δα θη ΠῚ 1, 4, ἢ. 

καλλιερεῖν, ᾿ΠἸΥ6 2,3,22. καλλιερεῖσθαι 
ΤΕΤΟΣ 

καλλωπίζεσθαί τινι, ἀΘΟΟΥῚ 5101 ποθ γῸ 
Δ] αι 8, 8, 18. ὅπλοις 7, 4.14. 

καλοκἀγαθία, ΡΓΟθΙ αΒ 5.1. 18. Ὀεηϊρ- 

Ηἶΐα8 8, 4. 34- 
καλὸς, [ΟΥΠΠ δ ΙΒ 1:2; τὸ Ἐραν θυ καλὸν 

χωρίον, Ἰοοῦι8 ἈΠΠΟΘ ΠῚ ὃ, 3, 25. καλὴ 
ἔσται ἡ θήρα, [αυιβία ΟΥΙΓ νϑηδίϊο 2, 
4. 19. καλὰ τὰ ἱερὰ ἦν, ̓ ϊαθαΐ, οχία 
Ρουτοπἀοθδηΐ [αιβύα 0, 3,1. καλὸς 
σῖτος ὈΟΠΙΙΠῚ ρωύνεηδηνα 5.“ 6; Ὁ: 
κάλλιστος, ῬΓΟΡΒΓΔΠΕΙΒΒΊ Πηλι8, ΔΠΏΡ] 15. 
Β΄τητι5 8, 8,1. κάλλιστον εἶναι, ο- 
ΓΟΓΘ, ΘΕ86. ΟΡΕΪΠΊοΡ. ΘΟΠΟΙΠΟΠΪΒ ἢ. 4 



ΙΝΌΙΧ σἈ ΟΥ̓ 

34. διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες 
1, 2,15. πειράσομαί σε ἀντιτιμῆσαι 
πᾶσι τοῖς καλοῖς 5. 2, 11. πάντων 
τῶν καλῶν τυγχάνειν, ΟἸΠΠΙ 5 Βο- 
ὨΟΥΊθι15 ΟΥ̓ ΔΙῚ 7, 3. 17. τὰ ἐν παισὶ 
νομιζόμενα καλὰ δοκῷ κεκαρπῶσθαι 
8, 7. 6. ἐν καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπιτηδεύ- 
μασι ἢ, 5. 86. τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ 
ἐπιτηδεύοντας 85. τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ 
ἔργα 8, 1, 12. καλὸν, ΠΟΠΕΒίΠΠΩ, 
4ιοα εὐνῇ δι τ πρὴν 8..8».206. 

κάλπις, ΥΩ 5, 2, 7. 
καλῶς ποιεῖν, ὈΘΠΘΆΘΕΓΘΙ, 4,3. ἔχειν, 
ΟΡΡου τ τπ 6586 5» 3: 0. ἴῃ ζαΐο 
6588 7,1,16. καλῶς, Υἱῦθ, 6 ἸερῚ 5 
αἸνΊ 15. 4, 5» 17. Τϑοῖθ, 6 Ἰθρὶθι 
ΑΙΕΒ.1, 2,1. καλῶς ἔχει τινὶ, ὈΘΠ6 
Βα οΘα]Ό 816 αἱ 7, 5. 84. καλῶς οἰκεῖ- 
σθαι, σοτηπηοᾶθ ΠΑ ὈΙΓΑΙ 4, 5.» 20. 

κάμνειν, ΤΩ ΟΥ̓ 0 ἸΔΟΥΔΓΘ Ι, 6, τό. 
καμπτῆρα ποιεῖσθαι, [ἰαχτιη ἴσον 7, 

τ, 6: 
κάνδυς, νΘ515 ῬΟΓΒΙΟΔ, Τ, 3. 2. 8, 2» 

10. 12. 
κανθήλιος ὄνος, ἈΒΙΠ115 Ο]1{6]]ΑΥ1τ18 7. 5» 

ΕἸ 
κάπηλος, ἸΠΒΓΓΟΥ, ΟΑΠρΡῸ ἴδ) 6 ΠΔΥ]118 

ΤΗΣ 85 42. ἶ 

κάρδαμον, τιαδίαΓΓΠΠ 1, 2, ὃ, 11. 
καρπὸς, ἰτιιοΐ8 ῬΘΟΟΤΌΙΗ 1.1, 2. τῶν 

πόνων, [τοῦτιβ ἸΑΟΥαΙη 7. 2, 11. 
καρπὸς τῶν χειρῶν, ΘΟΤΏΠΊ]5ΒΈΓΔ Πη8- 
ΠῸΒ σαπὶ ΟἸὈ]ΐο 6, 4; 2. 

καρποῦσθαί τι, [τυποῦπιπη ἢ. 6. α{}Π1{ὰ- 
161, ΒΟΓΟΙΡΕΙ͂Θ 6Χ ΓΕ, 5» 0. ΒΕ,» 4. 
,28: 5» 5: 10. 8, 7, 6. 

κάρπωσις, ΡΕΤΟΘΡΙΙΟ ἔτσι Π| 4. 5. 16. 
καρτερία, ἰο]ΘΥΑΠ ἃ 2,1. 41. 3, 2; ὃ. 
καρτερεῖν, ΤΟΙΘΥΔΥΘ, ΠΠΟ]ΘΒΓΤ ΡΘΥΪΘΓΥΘ 

ΤΠ 5: 1 5965. ἢ: 5. δύ;8ο-: καρ- 
τερῶ σπεύδων, Ὠ1}}1] 46 οο]ογ αἴθ Γ6- 
τηῖϊίο 3, 2, 5. καρτερῆσαι ὥστε ἀμε- 
λῆσαι συνὼν 6,1, 56. 

καρύκινος, δῃποῦ. δα 8, 3, 2. 
κασᾶς, Δ Ποῦ. δα 8, 5, 6. 
κατὰ οὕτῃ σοηϊΐ. κατά τινος λέγειν, (6 

ΘΠ Π0. αἸδδΥδι τ, 5. τ ὁ κατὰ γῆς, 
ἴθυγτα ΟΟΠπαΙ 8 4, 6, 5». κατὰ τῶν 
πέπλων 5. 1, 4. ΟΠ δ6οαΒ. κατὰ 
φῶς, Ἰπίογαϊα 3, 5, 25. οἱ κατ᾽ ἐμὲ, 
ΘΘΩ]Δ]6Β 1, 4.14. (6 Ἰοοο, πορευό- 
μενοι γίγνονται κατὰ τὴν Μηδικὴν 
δὲ ἘΡ Ύἢ. κατὰ ᾿Αβραδάταν ἐγένετο 
ΠΕ: κατὰ τὸ ψῦχος, ἴῃ ΠΊρΟΙΘ 
4. 2, 20. κατὰ χώραν, 5110 αΐϊδητο 

ἸΟΘΟ 2. ἋΣ: 8: 23;.3; 70. κατὰ Τόδας 
αἱρεῖν, ΟΌΓΒᾺ ΟΔΡΘΟΙΘ 1, 6, 40. κατ᾽ 
ἄκρον, ἴῃ ΟΧΓοΠ ἃ Ὁ ΟἸ 6] Ραγίθ 7,1, 
21. κατὰ κέρας ἑπόμενοι, 4αὶ ροῦν 
ΘΟΥΏτ ΠΟΒΕ]6. Ἰγραρίίομο [δοΐα 56- 
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4αθθαηΐυῦ 8, 1, 28, κατὰ κέρας 
προσβάλλειν, ΘσΟΥ̓Παϊ ΠΟΒ.116 ΔΟΟΥΪΓῚ 
7.1, 26. κατὰ κέρας προσιέναι, δΔ(- 
ΨΘΙΒῚ5 ΘΟΟΥΏΙθι5. ᾿πνδάογα 7, 1, 8. 
κατὰ πρόσωπον, ἃ ἱτοηΐθ 4,1, 18. 6ΘΧ 
Δάνοῦβο 6, 3, 25. ἢ.» 1. 24. κατά 
τινα λέγειν, αρτια Δ]1] ποτ αἸσΘΓΘ 7, 
1,12. κατά τινα προσελαύνειν, ΠΟΠΐΓᾶ 
ΔΙΙατη 6, 3.12. κατ᾽ ἀντιπέρας, 6 
ΤΕΡΊΟΠΘ 7:1, 7. κατὰ τὰς εἰσόδους 
ἐφέπεσθαι, δ οαϑίχογ") ρΡογίαβ 1η- 
ΒΘ6Ϊ 3, 3, 64. κατὰ ταὐτὰ, 6ο- 
ἀδη τπη060 5, 2, 24. κατὰ φυ- 
λὰς, {]01Π| 1, 4, 17. κατὰ φῦλα, 
ΡΘΙ Β:ΠρῚ1]88 σοηΐθβ ὃ, 2, 25. κατ᾽ 
ἴλας, ἢ. 6. λαδὸν, ΓγΠηδίίϊτη 6, 2, 56. 
κατὰ τάξεις, ΘΘΠΙΠΙΥ ΙΑ ΠῚ 2.1: 2Ε. 
καθ᾽ ἕν ἕκαστον, ΒΙΠΡΌΪΔΌΣΠΙΩ 3,1, 12. 
καθ᾽ ἡμέραν, ααούϊ 16 ΣΡ 38 
81: Ἐατὶ ἐνιαυτὸν, ααοίδῃ 18 8. Ὁ: 
16. πλείω ἢ κατὰ τὸ ἡμέτερον γεν ἮΝ 
ΠΟΡΙοβίοσα απδτ ΡΙῸ τη] πα ]η6 
ΠΟΒίΓδ 4. 5, 40. τὶς κρείττων ἢ κατὰ 
ἄνθρωπον, ὨΟΥ] 6 Διρτιϑύϊου ὃ, 7, 
2. κατὰ τὴν ἀξίαν, ΡΙῸ ἀἰρπίθαία 22 
4.15. 16. κατὰ τὸν σὸν λόγον, 6 ἃ 
Βϑηΐθηΐα 1, 6, 2. 23. 1,15. κατὰ νό- 
μον, ΤΠΟΓ8 ΤΘΟΘρΡίο 5, 5» 6. κατὰ μι- 
κρὸν, Ῥϑα]αί τη 6, 2, 29. κατὰ τὸ 
εἰκὸς, αἱ ρΡα1 οϑύ ὃ, 7, 9. κατὰ πολὺ, 
ΨΩ] Β΄7; 1: 20- αἰνθ᾽ ἡσυχίαν συγγί- 
γνεσθαι ἢ, 5.30. κατὰ πολλοὺς τρό- 
πους, ΤῊ Ὸ]Γ15 ΤΩ 0615 8,1, 46. καθ᾽ ὅ 
τι ἂν, ΠΠΟΟΙΠΩΒ ᾿π060 8, 5, 25. 
οἱ καθ᾽ ἑαυτὸν, 58] ύ, 53, 27. τὰ καθ᾽ 
αὑτὸν, Βιιἃ 5.» 1, ΤΟ. τὰ καθ᾽ ἡμᾶς, 
ΤῈΒ ΠΟΒΙΓΟΡ 7, 1, 16. οἱ καθ᾽ ὑμᾶς, 
1ὰ νΟ]8 διιηΐ ΟΡΡΟΒ ξας 2; Δὅ. 
καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς ἐξοπλίσθητε, Βθου- 
ΒΌΠ 6, 2, 322. αὐτοὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς, 
5808 Βροπίθ, 8}. ἐκ τοῦ αὐτομάτου, 
5» 5» 30. 5011, Δ 81118 ΠοῊ Δα] {1 7, 
45 τ5. κατὰ λόγον τῆς δυνάμεως, ΡΥῸ 
ΓΑΡΟΏΘ ΟΡΌτῃ ὃ, 6. 11. 

καταβαίνειν, ἀαθοοπάδγοθ, ΊΩΥ͂Θ Ὁ 6γ 818 
1.1, 4. 68 451α πια)ογῇ ἴῃ, ργουϊηοῖαϑ8 
8; ὅς τύ. 

καταβάλλειν, ΡΥΟΒΙΘΓΠΘΙΘΊΙ, 2,14; 4, 8. 
3, 3» 62. 4, 6, 3. ΡΠ] ΟΘΓΘ 4, 5. 36. 

κατάβασις, ἀθβοθηδιι, 6 ἴοσο ἢ. 2, 3. 
καταγελᾶν τῆς πολιορκίας, ἀοΥἋογ6 7, 

8» 18. 
κατάγεσθαι, ἀαν ΡῈ ἴῃ Θ0 168 8. 5, 17. 

εἰς οἰκεῖα, ἴῃ 518 ἀν ΘΥ 8, 6, 4. 
καταγιγνώσκειν, ἀορυθμοπάονο, ἐορ- 

ὨΟΒΟΘΙΘ γθηλ ἠϊαϊαην τ. 3, τὸ. 8,4, 
9. ἀδικίαν τινὸς 55.» 17: κατέγνων 
αὐτὸς ἐμαυτοῦ μὴ ἂν καρτερῆσαι, 1050 

τΩΪ 1 ΘΟ, ΒΟΙΙ5 Βα πῇ οἱ ποῸῊ ΟΠ ρου 
ὅ; τι, 56. 
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καταγοητεύειν τινὰ θγ 5. 10115. φαῖθτια- 
αι [4]16γ6 οὗ ργϑοϑί]ηρΡΘΓΘ ὃ,1, 40. 

καταδακρύειν, ἀοἤθγα 5, 4, 21. 7: 23. 
ΤΙ 

καταδαπανᾶν, σΟΠΒιΙΏΘΓΟ ὃ, 4, 6, 56. 
εἴς τί Ὁ; 2. 50. 

κατάδηλος, τηδῃϊξοδίῃ5 4, 1, 11. 
ῬΑΓΏΟΙΡΙΟ 8, 2,12. 
64. 

καταδικάζειν, ΘΟ ἀΘΙΠΠΔΥΘ 3.1, 0. 
καταδουλοῦσθαι, ΔΗΙΠλΠ ἔγληρογα οἱ 

αὀμαἸβϑιιπ [ΔΘΘΓΘ 3.1, 22. 
καταδρομὴν ποιεῖσθαι, Ἰπο  ΒΙΟΠοΙη ἴα- 

ὅδ, ΧΟΙ͂ΡΟΙ, 2..2,192- 
καταδύειν τινὰ τῷ ἄχει, ΤΠ ΟΤΌΓΘ Δ] 14 Θ Τὴ 

ΟὈταογα 6,1, 47. καταδύεσθαι ὑπὸ 
τῆς αἰσχύνης 6, 1,35. ποΐ. καταδῦναι 
κατὰ τῆς γῆς, [ΟΥΓΡα ΠΟΙ] 5, 5. 9. 

καταθεᾶσθαι, οΟμ ΘΙ Ρ]ΔΥΙ ΘΟ ΒΙ θα ΓΟ 
ἘΠ ΣΟ ΘΕ ἘΞ ὃς ΖΦ 15 δὲ 

καταθεῖν, ΘΧΟΌΤΥΘΥΘΊΙ, 4, 17. ἜΣ 5 

5. 3.1. καταθεῖν τὴν χώραν, ΘΧΟΙΓ- 
ΤΟΙ ἴῃ ΤΘΡΊΟΏΘΙΗ Ρ, 4, 15- 

καταθωρακίζειν, ἸΟΓΙΟΔΓΡ ἊΝ “ἜΣ 17. 

καταιδεῖσθαι, ΥΘνΘΟΥΘΤΙῚ ὃ, 7, 22. 
καταιτιᾷσθαί τινος, ἀσοιβαγο 6,1, 4. 
κατακαίνειν, ΟΟΟΙΘΙΘΊΙ, 4, 5. 2. 3. 606. 

οἵα. 

κατακεῖσθαι κατὰ μέσον τὸν κύκλον, ἴῃ 
τ θὰ ΘΟΙΌΠα (Ἰβου ΠΘΓΕ 2, 2. 3. 

κατακλείειν, ΟΟΟἸΙπάοΓ6 4,1, ὃ. τη66. 
86 ΘΟΟΙ ΒΓ 7.2. 5. 

κατακλίνειν, {1 |)60 (ἸΒΟΌΠΓΏΒΕΙΕ 2,3, 21. 
ΟΟΙΠΡΟΏΘΓΙΕ ἴῃ Ἰθοίο ύ, 4,11. κατα- 
κλινῆναι, ΥΒΟΙΠΔΥΘ 5. 2,15. 8, 7» 4. 

κατακοιμίζοντες, 4] συ ἰζαπὶ ἀθαποιηϊ 
20. 

κατακρημνίζειν, ῬΥΘΟΟΙΡΙΪΘ ΠῚ ἀΔ781,4,7. 
8, 3.41. 

κατακρύπτειν εἰς τὴν γῆν, ᾿ιπιτηᾶγ 6, 510 
ἰογτὰ ΘΟΠΊΘΓΘ 3, 3, 3. 

κατακτᾶσθαι, ἈΘΟΌΪΓΕΓΘῚ, 6, 45. 
κατακυλίεσθαι ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁΧχ Θατὶ5 

ἀ6]4 Ὁ], Θχοῦ! Ρ,.32»1. 
καταλαμβάνειν, ΔΕΒΘΟ ΠῚ δ δι Δ.» 1. το. 

2, ύ, 30. ΤΕΡΕΓΙΓΕ 5. 451. κατειλημ- 
μένος, ΟΡΡΥΘΒΒῈΒ 4, 2,21. Οδρία8 4, 

3»9.: 
καταλέγεσθαι ἐ εν τοῖς τακτικοῖς ἀριθμοῖς, 

ΔΟΘΘΏΒΘΙῚ ΟΥ̓ΙΏΙτ15 ΔΟΙΘῚὶ 3, 3, 11. 
καταλοῶν, ΘΟ ΤΠ] ΙΘΓΘ, ΟΟΠΊΘΓΘΙ 7.1. 

Πυν, 
καταλύειν τι, [01]6γ ΣΤῊ τ τ μον 

20. τινὰ τῆς ἀρχῆς, ἰῆνος δ Αὔτο- 
δΆγΘ ἈΠ6] 8, 5» 24. καταλελύσεται 

ἡ ἀρχὴ 1, ύ, 9. 
κατάλυσις, ἩἸΠ]5510, τῆς στρατιᾶς 6,1. 

1323. ΘΝΘΙΒΙΟ, τῆς ἀρχῆς 8,1, 47. 
καταμανθάνειν, ἸΒτ Π Πμότο, ἀηϊηδα νουίο 

76 1. 1.1. τῦνος ὡς 8, 1,.20. 

ΟἸΠῚ 
Ο Ψ᾿ 

ὅτι ἔσωζον ἢ, 5; 

ΙΝΌΕΧ ἀμ Οῦξ. 

καταμύειν, ΟΟυ]ο05 οἰαθάοτο 8, 5, 28, 
κατανέμειν δώδεκα μέρη. ἴῃ ἀτιοαθο}ηη 

Ραγίεϑ ἀϊνιάοθγο Τ 7.» δύ 18: 
κατανοῶν περὶ τούτων Ι, 6.26: οορὶ- 

[Δ 05 66 δὰ σϑ. 
κατανύτειν ὁδὸν, 16 Γ ΔΡΞοίνογα ὃ,ύ, 17. 
καταπαύειν τινὰ ἀρχῆς, ἸΏΡΘΙΙΟ ὈΥΪΝΆΓΘ 

ὃ, 5» 25. 
καταπεταννύναι, ἸΏΒΕΘΓΠΟΡΟ, ΟΟὨΐΘΡΘΓΘ 

ὃ, 3.12, τό. 
καταπίπτειν, ἀφοίάογο, ἐπὶ τῆς γῆς 4: 

5. δ4: ς 
κατάπλεως, τηΔοι]αῖτ5, ΡΟ] αἴ 5 ὃ, 3,20. 
καταπλήττειν, ΤΘΙΤΟΙΘ ΟΟΠΟΙΙΟΙΘ 1, 1 

Ὁ: 9» 5.20: 
ΚΟΣΘ ΘΘΌΕΈΩΝ βέπα!ο οὐ ἸΆοτο 5101 ρᾶ- 

ΓΘΓΘ 7, 5» ὁ, ϑού δ. 1. Ὁ 
καταρρεῖν, ἀοἤπογο, ἀδοιθγ8 1, 5.10. 
καταρρήγνυσθαι τοὺς πέπλους, Ἰδοδιατθ 

5101 νϑϑύθιη 3..1..15.:. 3: 97. 
καταρροφεῖν, ΔΌΒΟΓΏΕΘΙΒ 1, 2: 9. 
γον τμρ τινὸς, Ἰηϑύϊπ|6 1.8 αι ὃ, 

ύ, τό. κατάρχω ποιῶν οὕτω, 
τλο δ Τὶ ἔδοϊο ᾿η] τη, 4» 5» 58. 

κατασβεννύναι τὸν φόβον λόγοις, ἀγρὰ- 
ΤΘη 18 ἰθιγοροὴ βθάδγθ 5, 2, 34. 
τὴν ταραχὴν, ᾿τηλ πὰ ΒΘ γα 5, 3, 

δ9: . ἢ κ ξ 
κατάσειειν τινι, 86. τὴν χειρα, ΒΙΘ ΠΛ 

ἀογ6 Δ] ] τηδηιϊ! 5» 4. 4. 
κατασημαίνεσθαι, ΟὈδισΠαΓΘ ὃ, 2, τό. 
κατασήπειν, ΒΙΏΘΙΘ ΡΕΓΓΟΒΟΘΓΘ ὃ, 2, 

21. κατασήπεσθαι, γυςΓ ΒΟ 22. 
κατασκέψασθαι, ΒρΘοι Αγ], ΘΧΡ]ΟΡΆΘ 

Ἃ. τ, ΩΣ 
κατασκευάζειν σκηνάς τινι 2, 1, 25. 

ὅπλισιν τοῖς ἱππεῦσι, 1, 46. σχολὴν 
αὑτῷ 8,1, τύ. τῇ ἀρχῇ τὴν ἀσφά- 
λειαν 8; αν  χϑι πρόφασιν δρνὰ ἀῆς 
τὰ ὀῤοίρω ἐχυρώτατα 2, 4» 17. 
τινὰ, ΟΥ̓ ΠΆΓΘ ἈΤΤῊΪΒ 3, 3,3: τὴν σκη- 
νὴν, τῇ---κατασκευῆ 5» ὃ: 2. Κατα- 

σκευάζεσθαι τοὺς ἵππους χαλκοῖς προ- 
βλήμασι ὁ, τ, 51. 88 Βιιδτηαιιθ ὅ0- 
ΤΠ 11ΠῚ πρύτο. 7».5» 37: αὑτῷ σκη- 
μὴν. .2}) τῆ οὶ ἅρμι αταὰὶ ὅν; 1, 21» 

20. ΒΒΓΟΙΠΑΒ ἀθρόποιθ, ΟΡ}. ἀνα- 
σκευάζεσθαι 8, 5» 2: κατεσκευάσθαι 
ὥστε ἱκανοὺς εἶναι δ» 8) 10... ἡπάτε- 

σκεύασθε οὕτω, το5 νοδίιδο ἰΐὰ ϑιιηΐ 
ΘΟΙΠΡΆΓΡΑϊ:Ο δ. 1. ὅ- 

κατασκευὴ, ΒΌΡΕΙΙΟν, ναβὰ 3.1, 2. ὅ» ὅ. 
2... ΠΕ: ἢ ἊΣ ὃ, 3, 36. κατασκευὰς 
καλὰς ἐφ᾽ ἑκάστῳ κτήσασθαι, ἰῃ- 
δινιοίθι. 6888 σϑθτ5 δ βἰηρι]α 
οἰ ποϊθηήα ἸἀΟΠΘΙΒ 1, ύ, 22. 

κατασκηνοῦν, 56 ΓΒΟΙΡΟΙΘ ἴῃ (ΘΠ ΟΥ]ἃ 4, 
5» 380. 0] ἃ]. κατεσκήνησαν. Ο, 2, 2. 

κατασκοπὴ, ἐπὶ κατασκοπὴν, ΒΡΘΟΙΪα- 
ἴππῇ 6, 2, 9. κατάσκοπος 2. 3, 25 

᾿ 



ΙΝΌΕΧ ἀπ ΟὔΚ. 

κατάστασις, ᾿ηϑψαϊαιη, γαῖϊο Δ]1ατ1α 
Δα Πα Ἰβύγα αὶ ὃ,1, 15. 

ἀὐμευν ὠραγδεύεω, οδδῖγα ῬΟΠΘΙΘ 1ὰ- 
ΠδΗδ 7. 2. 8. Με, ἢ, Β; ἢ. 

καταστρέφεσθαι, Ὀ6110 5110 166 18, 500 
ἸΤΩΡΘΥΙΟ 5.107] ΟΕΥΘ 1,1, 4. 5» 2» 8. 

8» 2, 28. 
καταστρωννύναι, ῬΙΓΟΒΟΘΓΠΘΙΕ, ΟΟΟΙ΄ΘΓΒ 

3» 8: 64. 
κατατείνειν. δ: κατατρύειν. 

κατατιθέναι τί τινος, ὈΓΘί ΠῚ ΒΟΪΝΘΓΘ 
ΡΓῸ 3,1, 27. κατατίθεσθαι, ΓΘΡΟΠΘΙΘ 
δ ἀδὰπὶ [αϊασαπι, αἱ τὰ ὅπλα ἡ; 
5; 34. 864 καταθεὶς τὰ ὅπλα, ἀξ6ρο- 
ὨΘῺΒ 2, 1, 14. θησαυροὺς Θυ2,, 18. 
χάριν τινὶ Βταθϊδτη 1Ώ118 ΟΠ 810 
ὃ, 3» 26. τὰς ἔν 5» 4, 28. ἑαυτὸν 
ἐν μέσῳ δι θ᾽ 

κατατρέχειν, ΘΧΟΌΤΥΘΓΙΘ, ἸΠΟΌΓΒΑΤΕ ύ, 3, 

9. Ψ' 

κατατρίβειν, ΠξΟὨἴΘΓΟΓΘ (, 2,32. 8,4,26. 
κατατρύειν, (ἀΘὈ1ΠΔΥΘ 5. 4. 6. Ὁ] δἱ. 

κατατάττεσθαι, 1. 6. κατατετάσθαι. 
καταφαίνεσθαι, ἈΡΡΆΓΟΙ 8, 7, 21. 
καταφανὴς, ΟΟἾ]18 ΘΧΡΟΒΙΒ 3» 3» 28. 

ἐν τῷ καταφανεῖ ἀλλήλοις νὰ γῶ, 
Ιῃ ὀΟμβρθοίαμη γΘΠΘαηΐ 7, 1, 5- 
καταφανὲς ποιεῖν 1, 6, 14. γενέσθαι 
διῶ, Τῆς 

καταφιλεῖν, ἀφοβοι]αγ] 6, 4, το. 7; 8» 
825 

καταφωρᾶν, ἀΘρΡΙΘΠΘΠθγθ, ᾿πίθ] Πρ γο 

8, 7, 17. 
καταχωρίζειν, ἀἸΒΡΟΠΘΓΘ, 510 ἀποάᾳιιθ 

Ἰοοο ΤΟΡΟΠΟΙΘ 2. 2, 8. 4. 2. 3. 8, 
5» 16. τὸ στράτευμα, οαϑίτα ΡΟΠΕΟΥΒ 
6, 3, 7. καταχωρίζεται, 5ύ10 88 41}15- 
8, Ἰθδο ΒΙ8[1 ὃ. 5, 2, 6. 

κατεργάζεσθαι λέοντα, ΠΟΠἤο616 4, 6, 4. 
κατερεῖν, ΔΟΟυιΒΔ[ΠΤΙΙΠῚ 6558 1, 4, ὃ. 
κατευτρεπίζειν, ΘΟΥΤΊΡΘΓΘ ὃ, 6, τό. 
κατέχειν τὸν γέλωτα, ΥἹΒῸΠ) ΟΟὨΓΙΠΘΙΘ 

2. 2: 8. τὸν κάπρον, ῬΙΌΒίΒΘΓΠΘΓΘ 
ΔΡΓΆΠῚ 1, 4. 5. ΔΟΥΙΘΥ Βα γ6, ὈΣΘΘΥΘ 

1, 4; 22. ἐχυρὰ, Ἰορᾶ τηηΐα ὈΥ8681- 
αἴο ΟὈὔ ΠΟΘ οἴ σΟΠΠΥΓΉΔΓΟ 2,1, 27. 
[ΠΕῚῚ, 46 115 Ὁ 6] θι15 ἸΟΟῚ 2, 1.1. 

κατηγορεῖν ὀλιγοετίαν, ΡγΟάοΓο ΡῬαρτ- 
{τη α΄, 4..:3. 

κατιδεῖν, ἸηΐΘ]]ΠΟ 6 76, ΘΟΡΏΟΒΟΘΥΘ 1, 5, 
δ δε.» 15: 

κατίσχειν, ΘΟΠΕΠΘΙῈ 4, ύ, 4. 
κατοικτείρειν, ΤΗΪΒΘΙΆΤΙ 7: 3» 18. 

κατοίκτισις πρὸς αὐτὴν, τηϊΒΟΥΙ10 0, 1, 

47: 
κατοκνεῖν, ΨΘΓΘΙῚ 7: 5» 48. 
κατολοφύρασθαι, ἸΔτηΘΏ 5 ΡΙΓΌΒΘα 

7» 3.17: Ὰ ἱ 
κατόπιν διώκειν, ἃ ΕΓ ΡῸ ῬΘΙΒΘΟῸΙ 1, 4» 

2Ὲς 
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κατορύττειν, (ἀοίοα6γ6, 5} ἰθυγάτη δ Ὁ- 
δ δι, ϑοεϑις 2: Ζ8ὲ 

κάτω, Ἰηΐτα 6,1,20. κατωτάτω 6,1, 52. 
κεῖται ὄνομα ἐπί τινι, ἀἸΟΙΓΙ ΠΟΙΊΘη 

ὯἋ(6 2, 2, 12. κεῖται ἐν κοινῷ, ἴῃ 
ΤηΘ 610 οϑύ ργοροβιίαιηη, δαϊῦι5 ραῦθί 
ΟἸΔΏΙΡΒ δα 2, 2, ὃ. 

κεντρίζειν, Β[1Πγτ|8γ6 8, 7, 12. 
κέντρον. 5[1Π111}}18. 7,1, 20. 
κέρας, ΟΟΥ̓Πα, ἴα 5, 2, 44. ἰαἴπ8 

8016]: ΒΕ11. ΒΤ ]ΏΪΒ. 7,1; 8; 22. κατὰ 
κέρας ἄγειν, ΡΥοΐθη50 πὐτοαιιθ σοΥ- 
τι ΘΧΘΥΟΙ ἢ ΟἸΠΘΘΓΘ 1, ύ, 42. ἐπὶ 
κέρως 6, 3, 34. ἐκ κέρατος εἰς φά- 
λαγγα καταστῆσαι, ὃ, 5. 15. 

κερδαλέος, [τούπμοβιι5, Ἐ{1118. 4, 2, 26. 
 νρ ϑῖδὲ 

κεφάλαιον, σαραΐ. ἐν κεφαλαίῳ, 5Βυτη- 
τηδίϊτη , 2, 18. 

κεφαλὴ τῆς τάφρου, Δσροῦ Ἰαχία [ο05- 
58 5, 2, 66, 68. 

κηδεμὼν, Οὐγαΐίοῦ 3. 2. 21. 
κήδεσθαί τί τινος, ἃἸϊα 8 Πι ΤΑΓΟΠΘΙῚ 

Βαῦθγθ ]Π]Ου) 8. 5. 4. 34. ἑαυτοῦ, 
ΘΟΠΒΆΪΘΓΘ 510] 1081 8, 7. 15. 

κήρυγμα, ΡΙΘΘΟΟΏΠΙΙΤΩ 4: ἢ» 57- 

κῆρυξ, σααποοθίοῦ. 2... 1;. 1 .2.. 1.» .8: 
5; 4» 26. 

κηρύττειν, ῬΘῚ ῬΥΘΘΟΟΏΘΤΩ ΘΩΙΟΘΙΘ 4. 2, 
22: 5. 41. τινὰ, 8]]ου)] 5. νιγίαξαβ 

ΡΥ ΙΟΔΓΘ ὃ, 4. 4. κηρυξάτω 4, 5, 42. 
κηφὴν, ἴποιιβ 2, 2, 25. 
κινδυνεύειν, ῬΘΙΙΟ]Ι 6586. 1, 5» 23- 

ΡΘΓΙΘΌ] τη, ΔΕΙ͂ΓΘ ΟὐΠῚ ααΐ. Ρ618. 1, 
6, 44. ἐφ᾽ ἵππου, 46 Θαο Ραρηδγα 
43.83.34, 

κινεῖσθαι, ἀθ ἸΟ6Ο 5110 856 ΘΟΙΠΙΠΟΥΘΓΘ, 
αἸβοθάθυθ 2... 2.8... τὴν θηρῶν 2. - 
25. τὰς ὄρνιθας 1, ό, 20. τὸ κεκι- 
νημένον “χωρίον ἐῤ. 

κλάειν τινὰ, ῬΙΟΥΔΙΒ 5, 2; 32. 
κλαῦμα, Πδῦτι5 2, 2, 14. 
κλέπτειν τὰ τῶν φίλων, [ὈγΑΓῚ θομᾶ 

ΔΙΩΙΟΘΟΤΊΙΗ, ΟἾΒΠῚ ΔΌΪΕΙΓΤΘ 1, 6, 21. 

7» 4» 18. 
κλέπτης, ἴα 1, 6, 27. 
κλήζεσθαι, ΤἸΟΙΊΘΏ ὨΔΌΘΓΘΊΙ, 2,1. 
κληροῦσθαι, ΒΟΥΓΥῚ τ, 6, 46. 4, 5, 55- 
κλῆσις, ΨΟΟΔΙΙΟ, 1, 6, 10. ἤκουσε τὴν 

κλῆσιν τοῦ Κύρου, ἀπάϊνις 86. ΔΙΌΘΒΒΙ 
ἃ. Οὐξο; δυο 58: 4.11: 

κλύζειν, ΘΙ ποτΘ τον. ὍΣ 
κλώψ᾽ ὡς περὶ κλωπῶν βουλεύεσθαι, 

αὖ 46 νοῦ ]Β ἰδ παιδηὶ Ἰαἰτοηΐθιι5 
ΠΟΠΒΙΠΠπιΠῚ οαρΙαηῦ 2, 4, 22. 

κνέφας, ΟΥ̓ΘΡ ΙΒΘΙ] τη 4, 2, 15. 
κνημὶς, 110 14]6, κνῆμαι, Βιι86 2, 3, 18. 
κοιμᾶσθαι, ἀΟΥ̓ΤΗΪΓΘ 1, 2. 4. 8. ὃ 

8,9. 
κοινῇ, ΘΟΠΊΠΎΠΪ ΘΟΏΒΙ]]Ο 2, 4, 11. 5, 3, 

9,9»; 
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22. κοινῇ σὺν 1, 6, το. ΘΟΙΏ ΠΗ τι8 
σαπι ΘΟΡΙ5. 5»᾽5» 10:0 πὸ Δ 1: ἡ. 
6, Ὁ: 

κοινός. τὸ κοινὸν, ΘΟΤΏΓΤΉΠΙΠΘ, ΓΘΒΡ.Ό]ΙΟα 
12» ΣΡ, 4555, ἘΣ ΟΣ τὰ. κοινὰ, 
4αεθ Βα ηΐ τι8118 ΘΟΤΗΓΠΙΠΠ1Β 4, 2, 42. 
: Ριθθἃ ΠΟΙ πὴ αἸν 88 4, 5. 51. 
κοινὰ καὶ ἴδια ἐγκλήματα δικάζειν, 
Ἰπάϊοῖὰ ΡΌΒ]Ιοὰ οἵ ῥγιναΐα ΘΧθυΟ ΥῸ 
1, 2, 14. κοινὰ διδασκαλεῖα, ῬαΒΠΙοΙ 
ἜΤΗ Ι,.2,15-. πᾶσιν ἐν κοινῷ κεῖται 
ὩΣ δ 8, 

κοινοῦσθαι, ΘσΟΥΩΤΗΙΙ ΠΟ ΔΓ 5, 4; 20. 
κοινωνεῖν, ῬΆΓΕΙΟΙραΓ ὃ, 4. 6. 
κοινῶνες, 5061], ΥἹΓῚ ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΘΒ, 40] Γοὶ 
σογθης Δαταϊηἰδύγαπ σθαι ΤΘΙΡῈὉ- 
Ἰϊσερ. Βυηΐ ΒΟΟΙ͂Σ 7, 5.5. 55..--.8,α, 1ὐϊ 8, 
τ 86. 3» 1, 25. δ οι 

κοίνῶνοι, 806]}] 4, 2, 21. 

κολάζειν, ΒΌΡΡΙΠΟΙΟ ΔΠΊΘΟΓΘ, οαβέρα 6 
1,0, 20, 33. πονηρίας ἕνεκα 7, 5. 
85. ΟΥ̓ ΟἾαΓδ 4. 1. 28. 

κόλασμα, ΒΡ ΡΠ ΟΠ ατη ἄπ, 995; 
κολεὸς, νὩΡΊΠΔ 1, 2, 0. 
κολοβὸς, τπΠΠ]ὰ 8 δες Ὁ: 

κομιδὴ, καρποῦ, Τη65818 Εν 28. 

κομίζειν, Αἰογγα ΑἸΓΘΓ] 2, 2, κομί- 
ζεσθαι, ἀογηιιπὴ ΤΘρογΐαγο 510] 4,0, 
5. καρπὸν ἀπό τινος, {γιοῦ Ρ6Γ- 
ΟΙΡΕΙΕ 6Χ 1, 5,10. Ῥαβ58. Δϑρουίαγὶ 
ὙΡΕΣΎΤΤῪ 

κομψῶς, Θ]ορσδηΐου, βοῖΐθ, θ6116 1, 2, ὃ. 
κονιορτὸς, γυῦνῖν 6, 3. 5. 

κοπεν ΘΠ δῖθ α. 2. Ὁ..2..1, Ὁ. ὁ.» 2; 55. 
κοσμεῖν, ἸΠΒΌΓΌΘΥΘ, ἀἸβροποτο δεῖ, 86. 

5. 8. δύ. κοσμούμενοι ἐν ὅπλοις, 
ααἸ1τι5. διιηΐ Ἀγπηα ΡΌ]ΟΓᾺ 2, 23, 10. 

κόσμημα, ΟΥ̓ΠΆΠΊ ΘΠ ΠΤ 7, 3, 7. 
κοσμηταὶ, ΘΧΟΥΙΠαΐΟΓΘΒ ὃ, ὃ, 20. 

κοσμίως ἕπεσθαι, σοΥηρΡΟΒΙΐΘ. 5661] 5, 

3: 40. 
κύσμος, ΟΥΠΑΙΒΟΙ, 5. 2. 8, Τ'ι 2: κόσ-Ξ 

μος ἂν ἢν ἐμοὶ, τη] ἴῸγ6 ΠἀΘΟΟΥ 2, 
4; δ. ύ,.).:3ι 

κουφίζειν, ἘΠ ΐδυαξο, Δα]ανανα 6,2, 24. 
κουφότερον παρέχεσθαί ῊΣ ὀχρθῆϊ- 

ΤἸΟΥΘΙ ΓΘ 618 8, 2, 22. κουφοτέρα 
στρατεία, ΤῊ] }1ἃ Οὐδλίον οἵ ρσΎ ΔΊΟΥ 
5, 4. 28. εὔκλεια κουφότερα φέρειν 

’ , 

8,.2, 22. κουφότερον συσκευάζεσθαι 

δρυῶν 
κράζειν, ΟἰατήδυθΣ 3. 16. 
κρανέϊνος. ΘΧ ΘΟΟΥ̓ΠΟ ΔΥΌΟΥΘ [αοίι8. 7,1, 

2; 
κράνος, φα]θὰ ὕ, 1, 51. . 
ΚραεΕῖσο ΙΠΟΟΙΘ 3. 77 1159 2, 45. Τῆς 

χώρας, ὩΡΤῸ ΡΩΝ 6886 4: ἂν ὃ, 
(ἸΟΠ ΠΑ Ὁ, 1. 41. κρατεῖσθαι ὑπὸ 
τῶν ἡραν ἀρᾷ Ἰδουπης ΔΒ ΠΟῚ ἴδηΘΓΌ, 
86 ΙΔΟΙΙΙΏ18 ΟαΥΟ 5. 5. 10. 

ΙΝῸῈΧ ἀμ οῦξ. 

κρατὴρ, οΥ̓αῦΘΙ, ἴῃ αἴ0 νἱπιμ ἃηιᾶ 
[ΘΙ ΡΘΓΔΙΣ 1, 3, 10. 

κρατιστεύειν, ΒΧΟΘ]]Ε 6 8, 4, 4. τί τινος 
1, 8» 1: 

κράτιστος, ΟΡΕΪΠηι18 8, 2, 27. οαπῃ 86- 
Οου8. ΤΟΙ, 1, ό, τη. 2 τυ ιτῶν 
πολεμίων τὸ κράτιστον 5. 2, 31. 

κράτος, νἹοζΟΥ]ὰ 2,1, 17. Ν΄. ἀνά. 
κρέα, ΟΑΥΏΘΒ 2, 2, 2. 

κρεάδιον, ΘΔΓΙΠΟΙΙΪα 1, 4, 13. 
κρείττων τι, ἃ] ΘΧΟΘΙΠῦ ΘΟΙΘΓΙΒ ΥΘ 1, 

4.4. τοῦ ἔρωτος, αὶ ἉΠΊΟΥΪ ΓΘβ βίο 
Ροίοϑί ό, 1, 34. κρείττω ἐστὶ τῆς 
ἡμετέρας δυνάμεως, ᾿νδδς βιρθγαηΐ 
ΓΒ ΠΟΒΙΓΑΒ 7. 5» 9. τοῦ “ἐμὲ ἀνιᾶν 

5. 4, 8286. τὴν μάθησιν κρείττονα τοῦ 
φόβου παρέχεσθαι 3, 3, 523. 

κρίνειν ἔκ τινος, Ἰ]ἸοΊτιν ἔδοογ 8 ΘΧ 18 
2, 3, 6. παρ᾽ ἑαυτῷ, τοῖὴ αἰ) πα ϊσαγο 
ΡΟΙ 86, 4,1, 5. κρίνονται αἱ μάχαι 
ταῖς ψυχαῖς 3» 3; 10. κρίνονται αἱ 

μάχαι διὰ τοὺς εὖ μαχομένους 5» 2, 

35. κρίνειν θανάτου, ὁδιιδᾶβ σαριία- 
685 πα] αγο Ι, 2. 14. κρίνειν, 46 
ῬΓΕΘΙῺ 1185 νἹΟΐΟσ πὴ 16] Π]Ο ΓΘ 2, 4, τύ. 
κρίνειν τινὰ, νἱοίογοιη ΔΙ] το ἀ6- 
οἰάταζα 8, 2; 37: 

κριὸς, ΔΙῚΘ5, ΠΠΔΟὮΪΠπα Ὀ6]]16ὰ 7 7. 4»1 
κριτὴς, αὶ ᾿πα]οαΐ 6 ΡΓΌΟΠΆ}]8 νἱοῖο- 

ΓᾺΠῚ ὃ, 2, 27. τοῦ ἁρμόττοντος 1, 3, 
ΝΣ 

κροτεῖν τὼ χεῖρε, ΘΟΙΏΡΙΟΙ ΘΙ ΤηδΠῈ}8 

8, 4,12. 
κρύπτε μηδὲν, Π1}}}} νο]ὰ 4, 5, 17. 

μή σε κρύψω ἢ, 3.12. 
κρυπτεύειν, 886 ἈΒΊΕΓΒ 4, 5, ἢ- 
κρυψίνους, ΘΟὨΒ.Π11 811 αἸΒΒΙ ΠΥ Π]ΑΙΟΓ 1, 
ὁ ὍΣ 

κτᾶσθαί τινα, ἉἸϊοιι] 18 ΔΙΏΟΥ ΘΙ 5101 Γα- 
ΘΟΠΟΙΠΑΥΘ 1; τὶ 5: 

κτημάτων φύλακες, ΥΟΡΊΟΓΙΙΠΙ ον 
ΓΠ1ΠῚ ὈΟΠΟΓΙΠΊ]τ6. ΟἰΡαίογο8 8, 
9. 0,1, 25. κάλλιστον κτῆμα 1, 5, 12. 

κτήνη, ῬΘΟΟΙᾺ 5, 4, 28. 8, 3, 41. ἐδ 
ΟΥνἹθιι5 ὃ, 2,14. 

κτῆσις, Δοαυ Β.010 Ι, ἃ, ἘΜ μὴ. 
τοῦ πατρὸς, [ΘΥΓὰ αἰοηὶ Ραΐν 8 Β8- 
Ἰθοία 5, 4. 34. 

κτύπος, 5'ΓΟΡΙ ΓΒ 7,1, 35; 5, 28. 
κύαθος, σγαίῃιιδ 1, 23, 9. 
κυβερνᾶν, σΌΘΘΓΏΔΓΘ, τορόνδ ἂν Ὁ 5.1, 

ό, 6. 8, ὃ. .αἱ 
κυβερυνς ΠΔΥῚΒ σι θΟΥ ΠαίΟ 1, ύ, 21. 
κυεῖν, ῬΑ ΓΥγ6. κυοῦσα Ψυχὴ 5. 4. 235. 
κυκλοῦσθαι, οἰγοαπηἤαγο ὦ, 3, 20. 7,1. 

5. ΟἸΓΟᾺ]ΟΒ ἔΘΟΥΘ δ ὃ, 1Ά; 
κύκλῳ, ΠΩ Πα τι "ἃ, οἱ κύκλῳ βα- 

σιλεῖς, ΠῚ νεας “δ δο κύκλῳ 
τοῦ στρατοπέδου, οἶγοὰ οαδίγα “5, 5. 
5. κύκλῳ πάντων, ΟἸΤΟὰ ΟἸΏΠΘ5 ὃ, 5, 



ΙΝῸῈΧ απ σύ. 

11. κύκλῳ περὶ, ΕἸΡΟΙΙΠηΟΙγΟα 7, 5» 
10, 68. 

κύκλον ποιεῖσθαι, οἰγ ΘΟ] τ δοοΥ6 7,1; 
40. 

κύκλωσις, σΟΠΟΙτ510 Θχϑγοϊῦαθ ΠΟΒΌΠ]15 

7:1, δ: 
κυνάριον, Οαἴ6}} 5 8, 4, 20. 
κυνικὸν, ΟΔΠΪΠ ΠΏ ἢ, 2. 17. 
κύριόν τινος ̓ γίγνεσθαι, ΡΟΪΙΓῚ Χ6 4. 3.4 

κύριοι τῶν μεγίστων, ῬΘΠΘ6Β ἅμοϑ 
ΒΌΙΩΙηΔ ΤΕ]Ρ. οϑῦ ρμοίθβδίδβ 8, 5.» 22. 
μηδενὸς αἱ ψυχαὶ κύριαι ὃ, 7, τ8. 

κυρτοῦσθαι, οὐγνδτηὶ ἢ. ἢ» 11. 
κώθων, διηρι11]8 1, 2; ὃ. 
κωλύειν ἀπὸ, ΔΙΟΘΙῈ ἃ 3, 3» 51. μάχε- 

σθαι, ργοὨ  θηῦ απὸ τ]πΠ8 ραρπο- 
τητι5 0, 2, 18. τῶν ἐξαγγελιῶν 2, 4, 
28: 

κωμάζειν, ΘΟΥΩΘΒΒΔΙ] 7. 5515. Κωμαστὴς, 
ΘΟΙΛΘΒΒδίΟΥ 7. 5» 26. 

κώμη, νΙΟΒ 2, 3, 28. 
κῶμος, ΟΟΙΏΘΒΒΔΙΙΟ ..5.: 25. 

κωφὸς, ϑγ 8. 5,1, 10. 
26. 

ἜΜΑΘΑ 2: 

λακχάνειν. ὁ λαχὼν, σα] 8015. ΟὈνοηϊ! 
ύ, 3, 34. 

λαγῶς, ἸΘρτ5 1, 6, 40. 
λάθρᾳ, εἴατῃ 6, 4. 2. ἢ: 4. 4. 
λαλεῖν, ἸΟ411], ΡΆΓΓΙΓΘΊΙ, 451. 
λαμβάνειν, ΡΥΘΠΘΠογ6, τὴν δεξιὰν, π; 

511. ἢ 5. 20. 6 δρᾷ: γε γα ΘΥΘ 
1,4. 13. 3,.1,11, γυναῖκα, ὈΧΟΥΘΠῚ 

ἄποογα 8, 4, τό. λαμβάνειν καὶ δέ- 
χεσθαι, σταίο Δ ΠΙΠ10 ΔΟΟΙΡοΥΘ σαοὰ 
ΟἸΒΥΟΣ 1, 4, 26. ΟΡΡΙΠΙΏΘΙῈ 1π|- 
Ραζδίτπιπη 1, 6, 26. πλαγίους τοὺς 
πολεμίους, ΔΟΥΙΓῚ ΠοΒύαΒ ἃ Ἰδίθυ 7. 
1, 26. ἀτάκτους, ᾿Ἰτηρατδῦοβ ἀθργ- 
ΠΘΠΩΘΙΘ 1, 6, 25. ἐν ταῖς γνώμαις 
βεβαίως, ΠΥΙΗΙΓΟΥ 5101 ἀρτια ΔΗ 
ῬΙΟΡΟΠΘΥΘ 23, 3, 51. λόγον, ΡβΟΒΟΘΓΘ 
ΤΑΓΙΟΠΘΠΙ 1, 4. 3. οὐδὲν κακὸν λα- 
βὼν, ΠΡ η6, 1110 δοσορίο τηδ]Ὸ 
7. 2, 22. λαβέσθαι τῆς δεξιᾶς ἢ. 5. 1. 

χαμεῆι ΒΡΙΘ Πα Ια : δ ογηαΐι υθ5115 
2, 4: 5. (6 ἔδοϊποια 1] 5011 1, 4.17. 

5» 4515. 
λανθάνειν, Ἰαΐογθ, ἸΦΉΟΥΔΙ] 1, 6, 25. 

βουλεύοντες λελήθαμεν, ΘΟ. πιτη 
ΠΟΒίΓΠῚ ΟΟΟΙΠ]α 2, 4.15. λαν- 
θάνει ἐμὲ ὅτι, τη Γυρὶΐ 6,1, 12. 

λάσια, τὰ, 5α]ζτι5, Ιοσα νἱγρ 15. οὈβιΐα 
δ ᾿πηρϑαϊία 1, 4. 16. 

λατρεύειν, ΒΟΥΨΊΓΘ 2.1, δύ. 
λέγειν, Ἰδοίαγ 6 1, 3. 10. ΡΓΟΙΗΙ ΟΡ 4. 

4. 1. κἄάχλεῦτα, τηαχῖτηθ ΡτΟθ Δ 1- 
᾿1ον διιδ θυ 2, 4, 17. λέγουσι, ληλε 
οϑῇ τ, 2, 6. τοὺς Γλληνας οὐδὲν σα- 
φὲς λέγεται εἰ ἔπονται 2,1, 5. 
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λεηλατεῖν, ΡΥ ἃ8 ἈΡΘΥΘΊΙ, 4; 17, 20. 
λείαν ἄγειν, μγοοάδΙη ΔΡῸΓΘ 5, 2.1. 

τῶν πολεμίων 5, 4, 28. 
λείβεσθαι, 5011 6. 4, 2. 
λείπειν, ΟΥ̓ ΘΓΘ, ΠΘΡΊΡΟΓΘ, τὸν δα- 

σμὸν, τὴν φορὰν 3,1,1. οὗ 24. τινὰ 
λείπειν τῶν πολεμίων, ΤΟ] ΠΩ ΘΕΙΘΊΙ, 
6, 4τ. 4, 2,18, 24. λείπεσθαί τινι, 
γϑὶ ΒΘΟΙΓΏ ΘΓ, ΠΟΠ [ΟΥῚΘ ΡΟΒΒΘΊΙ, 
5.11. τοῦ καιροῦ, ἸΟΠρΊυΙ5 ἃ [ΘΥΡῸ 
ΓΕΠΊΔΠΘΓΙΘ 6, 2, 20. 

λεκάριον, ΡΑ(Θ ἃ Ἵ», (2, ὯὉ 
λεκτικὸς, ἀἸΘΘΠηΑΙ ΤΗΝ 5; δ» 46. 
λεπτὸς, [ΘΏΙΒ 1, 4,11. καὶ ἀσθενὲς π, 

4. 46. 
λευκὸς, αἸθιτι8, ἅρμα 8, 2, 12. 
λήγειν, ποι ΠΔΡΘΥΘ 2,2, 17. τῆς θή- 

ρας, ἡ ΘΠΔΠΑΙ ἤποΙη ἔλοοτο 2 14. (2.6. 
λήζεσθαι, ᾿ΥΘΟΩΔΙῚ 5. 2,1. 
λῃζόμενον ζῆν, Υγαρῦο νΊνΕΙ6 2, 2, 25. 
λιθολόγημα, Ορτι5 6χ ἰΔΡΙαΙθι8 6χ- 

βύγιοϊιπ) 6, 2, 25. 
λιθοτόμος, ἸΔρΡΙοΟΙάδ 3, 2. 11. 
λινοῦς θώραξ, Ἰιηΐθα ἸοΥ]οἃ ὦ, 4, 2 
λιπαρεῖν, ἸΠΒΓ8ΙΘ ΤΟρΡΆΠ6Ο 1, 4. 6. 
λιπαρὸς, ΗἸδΙτ51, 4. 11. 
λογίζεσθαι, ΒΌΡΡΙΥ ΓΘ 1, 2, 11. εἰς 

ἀργύριον λογισθέντα 3.1. 52. 58}- 
ἀο.18. γα ΟΠ θ 115 ΘΟ] ]Προγα 8, 2, 18. 
λογιζόμενος εὑρίσκω, ταΐϊϊοπθ. 1ηϊΐα 
ΓΟΡΘΙΟ 0, 2, 22. ΔΘ ΘηΔ Π 0 
ΘΟ]ΠΡΌΓΘ 1, 6, 7. δρυᾶ δηϊτηθχῃ 
ΠΟΠΒΙΟΘΥΓΘ 1, 6, 8. 

λογοποιεῖν, ΘΟΙΏΠΏΉ]180Ι, ΠΏρΡΘΥΘ 2, 2, 
12. 

λογοποιὸς, ΒΟΙΡΙΟΥ ΠΙΒΟΟΥΙΟΒ, ΤΟΓΌΙΩ 
ΒΘΒίΔΓ ΤῚ ΠΔΙΥΔΙΟΥ ὃ, 5 28, 

λόγος, ΒΘΙΤΩΟ ύ, 4, 20. ἐν λόγοις εἶναι, 
ΟΟΙ]ΟΧΕΪ 4, 4:1. ΤΌΙΠΟΙ 5. 2, 30. 
λόγος διῆλθεν 4, 2. το. λόγος τινὸς, 
ΓΆΓΤΠΟΥ αθ 6, 3,10. 8, 5, 28. λόγοι 
κακοὶ, ΥὈΙΊΟΥῈΒ. Δάνουϑὶ ἢ. 6. 46 γο- 
τι δΔάνθυιβιβ 5. 2, 34. ἔαθιυιϊα 2, 2, 
13. ὨΔΥΓΕΙΟ ΠΙΒΙΟΙΙΟΙ 1, 3,1. 60η- 
οι. 55. 55. 51: ὐ λόγοι; ἈΓριτηΘηΐἃ 5, 
3, 32. ταῖϊο οἴ, λόγος μοι μείων 
τῶν ἄλλων, σοίογα ῬΑ ΟΌΓΟ 5, 
8. 26. κατὰ λόγον τῆς δυνάμεως, 
ΡΙῸ ΤἈΠΟΠΘ ὃ, 6, 11. 

λογχοφόροι, Νατύμίι 2. δὲ 

λοιδορεῖν τινα, ΟὈΪΌΓΡΆΓΘ 1, 4, 8. 6,1, 
25. λοιδορεῖσθαί τινι 1, 4,0. 

λοιπός. τὸ λοιπὸν, ΟΘἔΘΙΠΓΗ 1, 4: ̓  
Ῥοϑθθα ς δι ιρα. δ. ἅν οι, 8. 
τοῦ λοιποῦ, ρΡοϑίθα, ἴῃ δὲ τυ 
ὑδιρυ8 4;.4. τὸ; 5,6. 

λουτροχόος, Ὀα]ΠθαίοΥ ὃ, ὃ, 2 
λόφος, ὑιιπλ}118, 001}18. 2, 4, 10. 7. 

858. οὐδ δ ὁκ4: 2 
λόχος, ἡτιατία Ρᾶγ8 τῆς τάξεως, σοη- 
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{ΠῚ 56, ΤαΔ ΡΟ Ϊ5. 24 ΠΊΠ]ζπΠ ὦ, 23, 
1: {Π|π λοχαγὸς 25.2: 5; Ὁ» 5,2:7. 
λοχῖται τη Ἰ]ῦ65 84 λόχον ροΥΠΠΘΗΐΕ5 
ΕΣ 

λύειν, ΒΟΙνεῖα ν]ποΐαμη, ΠΌΘγαγ 6 ν]η- 
ΟΕ}15. 3, 2.12. τὴν στρατιὰν, αἸτηϊῦ- 
(ε16 δχογοιϊϊπιιη 6, 1, 2. τὴν τάξιν 
πᾶσαν, οΐδη δοίθιη αἰἸβίγαουα 5. 
3, 58. λελύσθαι ἀπ᾽ ἀλλήλων, ποη 
ΘΟΙΠΠΊΤΠΩΙ 0101 ἹΠΊΡΘΙΙΟ 1,1, 4. 

λυκοῦν. λελυκωμένα πρόβατα, ονῈ5 ἃ 
1018 Ἰασογαΐθο δ, 2, 41. 

λυμαίνεσθαι, Ἰϑράεγ8 5, 3, 44- 8, 2, 22. 
τοὺς πολεμίους, Ἰεο 66, ἸᾶσΘ55θῦὲ 6, 
ΘΣς 

λυπεῖν τινα, Τη8]6 ὨΔΌΘΙΘ 2, 4.10. 2; 
Ὧ,.56. ΦΟΘΟΥΘ, 6 6 γα 6,2, 12. λυ- 
πεῖσθαί τινι, ΟὙΔΝΊΪΘΥ [ΟΥΤΡ 2, 1, 
σι 

͵" 

λυπηρὸν. {γ18ῖθ 7. 8 5.82. λυπηρῶς βιοῦν, 
ΤῊἸΒΘΥ ΔΙῚ ὑγαῇ 8 νἹΆ τη 5» 4» 34. 

μάγας, ΤπΈ ΡΝ ἂς ΕΣ Ὁ ΠΣ 1 7.5» 1: 

5, 35. 8, 3,11,24. Υ. δα 3, 3, 34. 
μᾶζα, Ρδη18 ΠΟΙ ἀΘΔΟΕΙΙΒ 1, 2, 11. 6, 2; 

“ὦ. 

μαθήματα ἀγαθὰ, ἸιςἰγὼΡ Ὀοηξθ, ΒΕοΙ6η- 
[1ὰ ΤΟΓᾺΠῚ ὈΟΠΔΓΠ 2, 2,14. μά- 
θημα, το5. (ἰἸβορ]]ηᾶ ΘΧΘΟΓΟΙ ΠΟΘ 
ἙσοΙηΡαγαΐία οἱ δυοίΐαᾷ 3,1, Τἴ. 

μάθησις, ἀἸΒΟῚΡ]1η8 2. 3. 52. 
μαθητὸν, αιιοα 6186] Ροΐοδί 1, 6, 22. 
μαίνεσθαι τῇ τόλμῃ, ἴαπτοτα διά δοϊδ, 

ΑΥΤΑΙΒΒΙ ΠΤ 6556. ΡΌρΉ δ ΘεΡαἸΒ6 16 
τ, 4. 25... .8.8.} 50. 

μακαρίζειν, ὈδαΐπιΠη ΡΥΘΘΙΟΔΓΘ 5, 2, 28. 
μακάριος, Ὀθαΐτιβ, αὐΠη ἀΟοα8. ὃ, 5, 30. 

ΘΠ ΒΘΙ ἐΝ ὧν; 27: 8. 8. 48: 
μακαριστὸς, Ὠδαίτι5 ΡΓΕΘΙσΑΠΉτι8 7.2,06. 
μακρὰ ὁδὸς, Ἰΐογ ἸοΠρτιη 5, 5» 42. μα- 

κραὶ ἐπιβοήθειαι, 5 5141 6χ ἸΟΠΡῸ 
Ἰηΐθυν 8110 ΔΛΟθββθηαα 5, 4, 47. ἐπὶ 
μακρὸν πορεύεσθαι 1Ὀ]ά. 

μακρὰν, οὐκ εἰς μακρὰν, Τηοχ 5, 4» 21. 
μάλα, να]46. μάλα συμφορὰν τοῦτο 

ἡγούμεθα εἶναι 4,2, 5. μάλα πως 
οὐκ ἐν χλιδῇ τεθράμμεϑα 4; 5, 8Ά: 

μαλακία, τηο0}}}{1685, Ἰρπανα 4.1, τό. ὃ, 
8,18 

μαλακίζεσθαι, ϑορ!ϊπ58 ἀροῖθ 2. 2, 2. 

.. 4,2. 21. μαλακύνεσθαι: 3; 
ΣΥΝ ὦ 

μαλακὸν, τη0}}}5 (ἐπὶ τὸ πρανὲς καὶ) 2, 
ἜΡΥ μαλακοῦ ΡΙῸ ἀγαθοῦ, οΡροϑὶ- 
ἴὰ πὶ κακῷ, σοι έης 2; 37. τῶν ἀγα- 
θῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν 
πασῶν ἢ. 2, 28. 

μᾶλλον. οὐδὲν μᾶλλον, ΠΙΠΙ]ΟΙΏΪΠῚΙἙ 

[, 4, 22. μᾶλλον εἰδέναι, ΟΘΥ 5 
Τ6Ὼ ΘΟΡΏΟΨΙΒΒΘ 45 5» 532» μᾶλλον 

ΙΝΘῈΧ απ δσῦϑ. 

οἰηι οοπιραγαΐ. τ, 6, 25. 2, 2,12. 
ἢ. ΤῸ 18. μᾶλλον δὲ 1 ἸΠΊΟ 5. 4; 49. 

μανθάνειν τινὸς, Δ ΔΠ||χπο αἰδβοοῖα τ, ύ, 
44. παρά τινος 2, 3, 9. ΘΟρΡΠΟΒΟΘΙΘ 
ΡΠ ΤΙ Π 

μανότερον, ΤΓΆΓΙΒ 7. 5» 6. λόγοις μα- 
νοτέροις ΥΆΓ. Τ, 4, 4. 

μαντεία, ΓΘΒΡΟΠΒΙΙΠῚ ΟΥ̓ΔΟΙΙ] ἢ, 2, 21. 
μαντικὴ, αἸνιηδῦ!ο 1, 6, 2, 22. 
μάντις, διιστι, 86 ἸηὔΟΓΡΓΘ5. ΘΟΠΒ1Π 

αἸν]πὶ 1, 6,.2. μαραθρεχ 3: ΣΙ 
μάσσων, ἸΟΏΡΊΟΥ 2, 4; 27. 
μαστεύειν, ΟΌΞΟΥΘΓΘ, ΘἸΡΘΙΌ, ΔΠΠΠΟ 

ΘΟΠὨΓΘΏΔΕΓΕ, ΟΡ}. πράως ἐᾶν 2, 2, 22. 
μαστιγοῦν, ἤαρτὶΒ οδρθγθ 1, 3, 18; 

2.18. 
μαστιγοφόύροι, Παρ] ον 8, 3, 9. 
μάταιος, νΔΏ118, 51Πη6 {πποῖα 8, 7, 5. 
μάτην φοβεῖσθαι, ἴδίηθῖα {ΠπΠ6 6 2, 

1 }9: 
μάττειν, [ΥΙ ΔΤ ΒΕ ΊΡ ΘΓ 8, 2, 6. 
μάχαιρα, σἰαάϊιιβ, κοπὶς 2, 1, 1ύ, 21. 

Ηομθτο μάχαιραν 6888 παραξιφίδα 
οοηΐα Ζεοποαοΐαιῃ ᾿ΠΟΠΘῖ ἴῃ 
ΞΟΠΟ]}15 Ν᾽ ϑηϑίβ 1]. Ε, ότο. 

μαχαιροφόροι, “Δ 1115 ἸηΒΕΓΙΟΙ 3, 2, 
16. ὃ; 2,16. 

μάχεσθαι τινι, Οὕπ. ἈΠΟ 1Ὸ ΡΌΡΠΑΓ 3, 
. 18, 22. τῷ λιμῷ, τΤοδιβίοσθ ἔδῃη] 
ἐ Ι,5. 6,1, 14. μάχεσθαι πρὸς 
κέρας, Ἀάνεγβαβ. οογπα ΒΟΒΕΙΙΘ Ρυρ- 
ΠΕΡ 7: 1. 029. 

μάχη, ΟΝ γϑθ᾽ ὩΣ: ἴς ἢ; 

7» 5» 38. 
μάχιμον, τὸ, αὶ ριρηδηΐ 5, 45 46. 
μεγαληγορεῖν, τηδρ ΠἰῆςΘ ῬΓΕΘΙΟΔΙ 4, 

4: 2. τηᾶρη]ῆςθ Ἰο΄μ], Β]οΥΟβ᾽τ8 Ιο- 
4] 7, 1, 17. μεγαλήγορος, 7Ἰδοἴα- 
θαπαα5 Ἰθ1ὰ. 

μεγαλοπρεπὴς ἐπιμέλεια, οατα ΡΓε- 
βδηΠΟΥ οὐ ΠΟπΟΥ ΠΟΘ ΠΟΥ 1, ύ, τύ. 
μεγαλοπρεττὴς, ΔΙΊΡΪᾺ8, φ]ονία οἱ 
ΒΡΙΘΏΟΥΘ. ΘΧΟΘΙ]ΘηΒ 5, 5» ὃ. μεγα- 
λοπρεπέστατον φαίνεσθαι 2. 4: 5. 

μεγαλοπρεπῶς, ταιϊιηἸῆρσο. οἱ Ἰαγσρο ύ, 2, 

4.0 
μεγαλόφρων πρὸς τοὺς πολεμίους, δῃϊ- 

ΤΠΟ8 115 Δαν υΒι18 Ποβύθιῃ 2,1, 20. 
μέγας, τηᾶρηι18 ϑίαϊαγα 1, 3, 17. 2; 

3, 5. ΤΠΔΡΏΙΒ ΟΡ, ΡΟΐΘΠΒ 5. 5» 
δ,9. 8,3. 7. μεγάλους ἡμᾶς εἶναι, 
ΟΡΘ8 Ποβίγαβ διιοΐαδθβ 6556 5, 2. 24. 

μεγάλοι ἄνδρες, ἸοΙη] 685 Δ 111, ατι] 
ΓΙ ]Θ αὐτρογιιηΐ ἐθἰδίθη 1, 3,14. 
μέγιστα, αι βδαηΐ ΤΠ ΧΊΤΩΙ Τη0- 

τηθη{1, δἀδοσιιθ οτη θη ΟἸΓΆΤη ν]- 
οΙ] πη Πδπηηῖι6 τραυϊγιηΐ 7, 5, 52. 
μέγα εὐδαίμων, νὰ] 6 ἔ6]1χ 5.1, 27. 
τὸ μέγιστον, ΤΠΔΧΙΠΊΘ 3, 1,1. μεγα- 
λως εὐεργετῶν ὃ, 2, ΤΟ. 

οοπίθηϊο 
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μέγεθος λαμβάνειν, σταπα πιϑοι] τη ΠΘΥῚ 
"2... 

μεθιέναι, 6 τηϑητι τηϊξίογθ, ὁρ}. ἔχειν, 
Τη8Δ 1 ΥΘΌΠΟΓΘ 4, 3, 9. 

μεθόρια, ἤπ68 1, 4, 16, 17. 
μεθύειν, ΘὈτϊτη 6886 7, 5» 21. μεθύ- 

σκεσθαι, ἸΠΘΌΓΙΑΥΙ 1,2, 11. 
μεῖον ἔχειν τινὸς, ἀΘἰΘΙΊΟΥΙΒ 6586. 00η- 

ΟἸ0101}18. ΑἸΙΘτῸ 4, 2, ὃ.. οὐ μείους, 
ΠΟῚ ῬΔΌΟΙΟΥΘΒ 2,1, 5. οὐ μεῖον ἢ ἢ, 
4. τό. 

μειονεκτεῖν, 6586 ΘσΟΠΘΙΠΟΠΘ αδίθυιοσα 
ὃ, 6, 2 253: 

μειονεξία, ΘΟ (1610 ἀΘΙΘΓΊΟΥ 2,1, 25. 
μειοῦν, ΤΠΪΠΤΙΘΓΘ 5: 5» 45. τι τῆς ἰσχύος 

μειοῦσθαι ἥν ό5 ἐ 

μέλει. εἴ τί σοι μέλει τοῦ, 51 αὰδ οὐΓἃ 
ΓΕ [6 ἰδ ηο]ῦ 2,1, 20. οἷς ἔμελε περὶ 
τοῦ, συογθχη ἰηὐοτγοχαῖ (6 5, 3, 22. 
ἐμέλησέ μοι ὥστε εἰδέναι 6, 2, 10. 

μελετᾶν, τηθα!ζαυϊ, ΘΧΘΙΌΘΙΘ 1, ύ, 41. 
ΕΝ π᾿ 6: τη. 4.1, 14. 

μελέτη, ΘΧΘΓΟΙ 10, Τη θα 08 1101, 2, 1Ο. 

8,1, 37» 30. 
μελέτημα, ἃττοιι το Θχογοοίαγ 

δια 42: 
μέλλειν, οΠοῖα.!], ἀθβια1:0 ἀθαμττη 
ΡΡ τε π 3.1,.34..ὄ :.5:. 76. 
ΨΘΓΘΙ 6,1, 4ο. (τη ἼΒῈ μέλλου- 
σιν ἐγγραφήσεσθαι, ϑυιηΐ, ἸΠΒΟΥ ΘΠ ΩΙ 
ΤᾺ τ. τ τ᾽ 16 
Εἴε. 

μέλος, ΟΘΥΠΊΘῊ 1, 0, “Ὁ. 
μέμνημαι ἀκούσας σοῦ, ΥὙΩΘΥΩΙΏ] 116 δ11- 

αἰαὶ Θαπα ἸσογΘθ. α; 6, 3: 2; 4,12. 
ἐμέμνητο εἰπὼν, τηθηηηογαῖ 88. 6Ἰ- 
ΟΕΥΘ 3.1, 21. μεμνῷτο Ι, 6, 2. ᾿ὐὰ 

σθῆναι, τηθὨ ΟΠ θιη ἔδοοτθ. τίς ἂν 
᾿Αστυάγει μνησθείη: 1, 4.12. μνη- 

σθῆναι πρός τινα περὶ Κύρου φλαῦ- 
Ῥύν"πϑξδ;» 9 .. 88. 

μεμπτὸς (οὐ), παιιὰ 
1 

μέμφεσθαί τινί τι τ. 4, 6. 7, 5. 42. 
μέμψις, ΤΟΡΥΘΏΘΠΒΙΟ 5. 5» 14. 
μὲν, Ποη βεαᾳαπδηίθ δὲ : ἐγὸ μὲν 2, 2, 

10. 4; 2, 25. σὺ “μὲν 45 3» 17- ἡμεῖς 

μὲν 4: 55 50. μὲν ἄρα 2:1. 4. μέν 

γε, πω 5. ΠΣ. Ὁ ΠΡ ΡΕ δ.ν μὲν δὴν 
1θ τ πγν 2:1. ᾿ὁτεἴοι “καὶ. μὲν δὴ ὃ; 
4..τῆ-: καὶ---μὲν δὴ Ἀν δι ον δὲ 2, 
18. καὶ μὲν δὴ καὶ ὃ, 4, δ, μὲν οὖν, 

Ἰ τδὴὺ 8,..4.. τὸ. μέντοι; ΨΕΥῸ, 
ΠΟΕ  ἘΡΠ 2.. 2,12... 2; 4:18.. δ0ῃ- 
{Ππ  Βν 18...7..1;.48.. νοπιπίϑιηθῃ 
2. 1...» 12. ΤΟΡΘΟ ΤΩ 5. 2. 12; 4; 

5.8. τπτ τ ν 731; 48. “καὶ μέντοι; οἱ 
ὨΪὨΠ]ΟΤΏ τι 8 4.1; 2. καὶ--- μέντοι ΣΕ 

1 δεν Θ...5}.. δ. οὐ μέντοι, ΔΟΙ 
ἰΔΙΏΘ ἢ 4. 5». 31. 5»1.»11. μέντοι, 

ΒΡΟΓΠΘΠΑ 5. 2,1, 

49] 

586, Ῥγοΐδοΐο, γ6ΓῸ 1, 4. 10. 6, 6. 
γε. μέντοι 2,1, Θῶν ἃ το το,; 
πΣ πῶ ϑυτεμεναιθε ΕἸ 8 6111;.6.,. 1 την, 539: Ὁ» 
ΤΙ» ΖΕ) 

μένειν, ἴῃ 806 5βίαγθ, ορρ. φεύγειν 2, 
Τρ 1» 4... 25.248}. ὁ 2: ἐἀοΙηΐ τη δῖδ᾽ τ, 
2,12. 8,1, 38. ποη ἀοχημπὶ α1566- 
ἄοτο 6,1τ,1. 

μένος, ἈΥΩΟΥ ΔΠΊΙΩΙ 2, 3,01. μένος ἐμ- 
βάλλειν, ΔΏΪΤΩΟΒ Δ 6616 5, 2, 24. 

μεριμνᾶν, 501] ο]πΠ 6586, πολλὰ ὃ, 7, 
ΤΩΣ 

μέρος, ῬᾶΥΒ, τοσοῦτον 2, 3, 6. ἐν 
μέρει, ν]ἹΟΙΒΒΙΠ, ΠΊύα.Ι18. ψΊΟΙθτι5. 2, 
3, 18. ἐν μέρει ἀκροβολιστῶν εἶ- 
ναι, [ὈΠΡῚ ΤῊΠΘΡΘ. [ΘΥΘΓΔΓΙΟΥΊΙΠΏ, 
ΘΙΠΪη8. ΡΌΡΠΔΙΘ, νΘΠ ΠΏ ΤΊΟΓΘ 
ΡαρηδΙα ύ, 1, 28. τὸ μέρος ἀξιέ- 
παινον ποιεῖν, ῬΑΙΓΘ ΠῚ ΘΧΘΙΓΟΙΐτι5 5101 
τηϑηθαίαη) τοαάθγο Ἰαπάθ αἸρηδηη 
8» 3» 6. 

μεσόλευκος, Αἰδο αἸδιποίτιβ 8, 2, 12. 
μέσον ἡμέρας, ΤΏΘΙΊΩΙΘ5 4, 4.1. μέσον 

νυκτῶν, Πη6 618 ποχ 5,9 3: 52. τὸ μέ- 
σον τῆς σπουδῆς, [οβυϊπαῦ]ο τηθη]ο- 
ΟΓ15..2.. 4. 2ὃ. ἐν μέσῳ, ἴῃ ΡΙΟΙΩρίαι 
4.5 5: 49. ἐν μέσῳ εἶναι τοῦ συμ- 

μίξαι, ἸΡΘαΙΘ αποτηϊητιϑ 6ο0η- 
ἡαποῖῖο Πα 5, 2, 26. ἐν τῷ μέσῳ 
ἑαυτὸν παρέχειν, ἴῃ ῬΌΡΙΠΙΟΟ ν Υβαυὶ 
7, 5.» 46. εἰς μέσον κατατιθέναι, 1 ΙΠ 
ΤΏΘ]1Ο ΡῬΙΌΡΟΠΕΘΙΘ 2.1, 14. εἰς τὸ 
μέσον τῶν τάξεων λέγειν, ἀρπια σ6η- 
ὉΌΓΙΟΠ 65. υὖϊ. ΟΥΔΙΙΟΠΘ 3, 3, 7. 8. 5» 
22. διὰ μέσου ποιεῖσθαι, ἴῃ τιραϊατη 
ῬΘΟΙΡΘΓΘ 6, 3» 3: τῶν ἐν μέσῳ 2; 
2, 3. κατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς 

7» 8» 8: ; 
μεστὸς, ΤΟρΡΙΘῖα5. ΕἸΡο, ορρ. ἄδειπνος 

ΘΚ ΥΩ ΤΣ 
μετά τινος μάχεσθαι, ΑἸϊα αθτη ΒΟΟΙ ΠῚ 

ΒΔ ΌΘΓΘ 1ῃ Ρυρτιᾶ 7, 1,13. 2,1, 12. 
μετά τινος εἰναι, βία 80 ΔἸψαο ἴδ: 
4...7.2; οὐ τ μεῖξ υχεμοῦ; Ποῖτοῦ, 4.5. τ: 
Οὐοηΐ. 2,1, 20. ὑπ ϑε  Θ  δ: 
μετὰ σοῦ, ἴθ αὐγυίοτο 4. 0;....Οδϑηΐ. 
6,1, 41. μετ᾽ ἐμὲ δεύτερος, Ροβὲ ΠῚΘ 
βϑοιπαο ]οςο 2, 2, 4. ὁ μετὰ ταῦτα 
χρόνος, ἴθιηριιδ ῬΟΒίθΓ ΠΩ 7, 2; 22. 
πόλιν πλουσιωτάτην μετὰ Βαβυλῶνα 
τ ΡΥΔ ΤΗΣ 

μεταβάλλειν. οὐ πολὺ μεταβαλοῦμεν, 
ΠῸΠ ΠΕ] ΗΠ ῬΘοθαθίητι8 ἃ ΘΟηΒιι6- 
τ]π6 ἴῃ Ταίοηθ νἱοΐτιβ 6, 2, 27. 
μεταβάλλεσθαι, ὁοηνονῦ νὰ] ἐἤδχ- 
ἱΡΟΥ Βα ΤΩ Ψν6] Β᾽ΠΙἸΒΊΓΟΡ ΒΗ 7, 5. ὅ. 

μετάγειν, ΒΘ 1 οατὴ Θχογοϊία δἰζουτι πὴ 
9: , 

μεταγιγνώσκειν, ΞΘη οηςάτη τηϊ{εγ6 δ. 
5» 40. 
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μεταδιώκειν, ῬΘΙΒΘΟᾺΙ 4, 3, 3. Β[α τη 
ΒΡ ΒΘΩ]ΕΙ 7, 3, ἢ. 

μετάδοσις σίτων, ΟἸθιιπῚ ΤΠ ΡΟΓΓΓΙ 8, 
5 2: 

μεταζευγνύναι ἵππους, ΘΟ]ΌΟΙΠῚ ᾿ᾳΠ0- 
ΤΟΥ ἰὴ ΟΌΓΓῚ πηαΐαγα Ἰοουπι ύ, 
ὭΣ 

μεταθεῖν, ΟυΥϑιι ΡΘΥΒΘΩΠΙ 2, 4.) 24, 27. 
μεταλαμβάνειν ἱμάτια, νοϑῖε5 τηὰΐδι 6 

4; 5: 4. μεταλαμβάνειν τινὸς, ΡΟ 
ΑἸψαο, ἢ. 6. δἰϊουιι5 ΘοΟηϑιθι 16 
{πα 3 5. 61: 

μεταμέλεια, ΡΟ ΘΠ(1ἃ 5» 3; 7. 
μεταμελόμενος, αθτη, Ρωηϊεί 4, 6, 5. 

μὴ μεταμελῆσαι τῆς πρὸς ἐμὲ ὁδοῦ 
πα 8. 5.555} 

μετανοεῖν, Τητιαγ6 ΒΘ ΘΏΓΔΠῚ 1, 1. 23. 
μεταξὺ, Ἰπίον 7.1, 10. μεταξὺ πορευό- 

μένοι, Ἰπῖθι' δα παπιπ, 1ἢ 1{1Π6 710 118 
ϑθ τΣ 

μεταπέμπεσθαι, ἃ 88 νΟρΔΓΘ 1, 2,1. 
τηϊ το γΘ 41] αἰουαηΐ 6, 2, 1. 

μετασκευάζειν, Ἰτηϊηπζαγ 6, Δ]106 7 
ΒίΓΌΘΓΟ 6, 2, 8. 

μεταστρατοπεδεύεσθαι, οαβίτα ΤΟΥ ΘΓΘ 

ΒΡ ἘΠ 2.2 
μεταστρέφεσθαι, 886 σΟΠγΟΙΐΟΙΕ 2, 2, 

ἥ. ΡΒ. 30: 
μετατάττεσθαι, ΔΟΙΘΙΏ Πητιΐδγο 6, 1, 42. 
μεταφέρειν, ἃ 4110 1Π 8] 1π|π| {ΓΔΒ ΓΟΥΥΘ 

τόν ἡσ 
μετεῖναι, ΟὔνΘΗΪΓΘ 2, 3, 6. φροντίδων 

οὐ μετῆν αὐτῇ, ΟὈΓΆΤΙΙΠῚ ΘΥΓαῦ ΘΧΡΘΓΒ 
7» 2, 28. μέτεστι μικρόν τι ὑμῖν 
ἐμοῦ, ρΡετοχίριια ν 18 δϑῦ σορὶα τη6ὶ 
ἢ. 5» 44. 

μετελθεῖν, ΠΥΘΟΙ͂, ΤΟΡοΐουθ 0, 2,1 
μετέχειν ἀρχῶν, ῬΆΓΓΟΙΡΘΙΠῚ 6586 1, 2, 

15. μετέχειν μέρος, ῬΆΓΓΟΙΡΑΙΘ 2, 
4,06. πλεῖστόν τινος μέρος, τη ΧΊΤΠΘ 

8]1οὐ]π8 σοηϑαθίπη!η6 ἔτι! 7, π, 54. 
μετεωρίζεσθαι, ἴθι Βι10]1π|6 ΓΟΥΤῚ 0, 2, 5. 
μετουσία οΟρ]ᾶ ὃ, ἢ», 23. 
μέτριος, τηοαϊοιιδβ, τηοἀογαΐτιβ 2, 4. 14. 

ὅσον μέτριον 2, 4, 22, 20. τὸ μέτριον 
26. μηδὲ μετρίοις 5. 5. 22. 

μετριότης, τηοάογαΐ!ο, το ρογαηία Ἰῃ 
ΕἾθο Ροίιαιιθ 5,2, 17. 

μέτωπον, [ΌΠ5, ΔΟΙΘῚ ᾿ΙΠρὰ ᾿γ]πηὰ ΠοΒ- 
[6 ΨΘΙΘι1ι8. ἃ ΘΟΓΠτΙ Δ]ΓΟΓΟ δὰ ἃ]- 
ΠΟΥ Π.2, 4..2» 2. 

μέχρι τοῦδε, ταις 6, 1, 11. μέχρι 
ἑσπέρας, Δ νΕΘΒΡΟΥΓΔΠ ἸΙΒΩ116 1, 4, 
24. μέχρι τοσούτου, Δ(ἰ ᾿ος τιβητι6 
ἸΠ ΟΥ̓ ΔΙ] ΤῺ 1, 4. 28. 

μὴ δ. μὴ τοὺ τα 7.8. αὉὦ. 4.;. 21 μὴ οὐχὶ 
2: 2,20. 4, 3. 8. μὴ ὅτι---ἀλλ᾽ οὐδὲ, 
3, 2, 21. μὴ ὅτι--ἀλλὰ οὐ, ΠΟη 

1η- 

7 ΠΡ ἣν 

μὴ ὕπως--- ἀλλὰ οὐδὲ 1. 3:9 10. -μη- 

ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

ποτε Ο. μΡί. 5» 8.7. μὴ πώποτε 3,1, 
27. μήτοι γε» ΠᾺΠ]Ο πηοάο 2, 8, 24. 
μηδέ γε--μήτοι 2, 4, 27, 28. τὸ μὴ 
551, 25. τὸ μὴ οὐ 1, ὁ, 85: 755-15. 

μηδὲν λέγειν, ἀἴσογα, Δ] τ] ἐαΈ1]6, 
Ὠ1110 τη040 ΡΤΌΒΌΔΡ116 8, 9, 2ο. μη- 
δενὸς πλείω, ΠΙΠ110 Ρ] Γᾶ 5; 2, 19. 

μήκιστον, ἸΟΠΡΊΒΒΙμη6, ΟΡ. 45 5» 28. 
μὴν, νΕἴῸ. τί μὴν 2, 2, 11. πῶς μὴν, 

τίνος μὴν ἕνεκα, σὰν ἰαπάεδτη 1, ύ, 
28. 4,1, 41. 8, 4,10. οὐδέ! μὸν. 
ΘΟ ΥΘΙῸ 4, 5, 27. οὔτε---οὔτε μὴν, 
ΘΟ---ΠΘ0 5; 4, 11- 

μηρὸς, ΤΕΙΩῸΣ 2. 3» 18: 
μηχανᾶσθαι, ταο] τὶ, ΘΟΠρΡΑΓΆΡΘ 1, ύ, 

13; 22. λαμβάνειν 35. 4:5»40. με- 
μηχανημένα ἐξ ἀδίκου, ΤῊ 8}18 ἀγα 118 

Ραγία ὃ, ὃ, τι8. μηχανᾶσθαι γέλωτα, 
ΤΊΒΊ ΠῚ ΤΟΥ ΘΥΘ 2, 2, 12,14. ἀρκέσει 
μηχανώμενος, ἕως 5» 4, 326. τεχνῶν 
τῶν μεμηχανημένων, 58η. ἱπῆπηϊνο, 

8... ἃ. 
μηχανὴ πολλὴ καὶ μάχη περὶ τοῦ προσ- 

ελθεῖν, τυ] ΠΡ]ῈΧ το] 10 ἢ, 5.» 38. 
μηχαναὶ ἀπαλλαγῆς τοῦ βίου, τηοα] 
ΘΧΟΘάΘηαὶ 6 νὰ 5, 1, 12. μηχανὰς 
μηχανᾶσθαι, «τίϊθιι8 ἢ 1,6,29. μη- 
χαναὶ, τηδΔοῇϊηεθ 61] 1088. Δα ΓΠΠΓῸΒ 
ἀθηηο] θη οβ 6, 1, 20. 7, 2. 2. μη- 
χαναὶ, ὕΠὙ65 Τοίαΐδα ύ, 1, 52; 3» 8 
οἱ, 28. 7.15 80} .8:88. 

μηχάνημα, ΠΟΠΒΠ μη, 1685 Θχοορίαΐα 
06, 17. μηχανήματα πρὸς τοὺς πο- 
εμίους. σΟΙ51Π14 δἄάνθυϑιβ Ποβίθβ 

οχοορὶζαῖΐα 1,0, 38. τηδΟ ἃ 7, 4. ἤ. 
μηχανοποιὸς, τηδΔΟΠΙΠάγ τη ὈΘ] σα τη 
ἴον ὅ; τ; 34. 

μιαιφόνος, Ποτηϊοϊάα 8, ἢ, 17. 
μιαρὸς, ΒΟΘΙΟΓΑΙΤΙΒ 1, 3, 11. 
Μίθρης, 50], 1)6ιι5 ᾿ογβαγιηι ἢ, 5» 58: 
μικρὸν, Ραυαϊιιπι 1 δ μικρόν τι 

μέρος, Ρϑγοχιριᾶ ῬΆΥΒ 7: 5» 44- ὅτι 

μικρότατον 5, 4. 26. οὐδὲ μικρὸν 
μᾶλλον, π6 ΓΔ η 1} απ αυϊάθιη τηὰρ 5 
5. 2, 12. μικροῦ, ΡΓΌΡΘ, Ρᾶγπὶ ΔῸ- 
[αἱῦ 4ᾺΪΠ 1, 4, ὃ. 

μιμνήσκεσθαι. Υ'. μέμνημαι. 
μισθὸν φέρειν, μθοιιηϊατη ΡΓῸ αἸΒΟΙΡ] ηὰ 

Ραοίαιϊη ἔθσιθ ἱ, ύ, 12. μισθοῦ στρα- 
τεύεσθαι, τι ΘΟ ΠΑΥ τὴ ΠΔ]] ΓΘ ἢ 6586 

3:2 7: 
μεσδοδαϑως ΟΠ ΠΟΘΙ ύ, 2, 0. 10. 

μισθοφορεῖν, 5Βι1Ρ6 Πα] [λοοτθ δρῶ; 485. 
μισθοφόροι, τλοΡορο αοῃ δία 2. :, 2. 
μνῆμα, τηοηαϊηθηΐιΠ,, ΒΘΡι οι 7, 

4. 1 ὃ; 551: 
μόλις, νὶχ Δ η 6} 1, 3»4; 4» 24. 
μονιμώτατοι, (6 ΠῊ}]} 1118. σ αν]5. ἃΓ- 

πιαύπρου, τ πγαχίτηρ τοδιϑύπηϊ ᾿οϑεὶ 
ϑ., 1] 



ΙΝΌΕΧ απ σῦϑ. 

μόνιππος, Θαπ1ι8 5]ΠΡῚ]Α}18, 411 Βουν 
Θαα11, ορρ. θα. ΟΥ̓ 1ΠΔ ΒΒ. ΘΌΠΤΌΙ 
δν71. 

μόνον, Β᾽ΤΩΡ]ΙΟΙΓ6, 51π6 ἰηΐουνθηίΐιι 
8118 ΓΕ] 5,1, 22. μόνον οὐκ, ΓΔηΓτιΠὶ 
ΠΟΉ, ΡΓΟΡοιποά τη 7. 5, 80. οὐ μό- 
νον γε---ἀλλὰ κα Ο; τὴ: 8.2:7: 

μόνος μόνῳ ἔλεξε, Β01.15 ΘΠΠῚ 5010, 16- 
ΤηΟ]8 ἈΙΘΙ 8, Ἰοσαΐα8β αϑί 6,1, 536. 

μονοσιτεῖν, Β6116] ἰδηΐαπη α16 φαοαὰθ 
ΒΌΠΩΘΙΘ οἰδτμι ὃ, ὃ,0. 

μόνως, ἰΔης 1 2, 2; 22. 
μουσουργὺς, Ρϑα] τα ΕΣ Ἐν, τ. 
μουσικὸς, ΠΠ151028 ΔΥΓΓΒ ΡουΙα8 1,0, 38. 

μουσικὴ 3; 3, 55- 
μοχθεῖν, ἸΆΌΟΥΑΓΘ 1, 6, 25. 
μοχθηρὸς, [1118 οὖ ἸΤΩΡΓΟΡΒ 5,1; 12, 

ΤΏ. 
μύειν, οδιιάογθ οσυ]ο05 ὃ, 2, 27. 
μυρίαρχος, ργϑοίδοί5 τη τ] 05, ἀΘ Π 1ΠῚ 

ΤᾺ ΠΤ 5. 2» 11. Ὁ, 2, 20. 21. 8,1, 
14. 

μυρίοι, ἸΠΠΙΠΘΙΪ 5.1, 13. 
μυριοστὺς, Ἰαρὶο ἀθηθπη τΉ]]]} πὶ 6, 2, 

20. 
μυσάττεσθαι, [αϑ011γ 6, ΔΥΕΥΒΔΙΙ 1, 2, 5. 
μῶρος, 5.0] π5 3, 2.45. 7: 3: 10. 

νάπη; 5815 1,6, 42. 
νάρθηξ, ὈΔΟ111π1ι8, [Θγ]ὰ 2, 2, 17. 
ναρθηκοφόροι, ἴογ]α8 ροδίδηϊθθ 2, 2» 

18: 20. 
ναυαγεῖν, ἩδυϊγΑρΊΠη [ΔΘΘΥΘ 2,1. 24. 
νεαλὴς, ΥΒΟΘΉ8, ΠΐΘΡΘΥ ΥἹΓΙ 8 8, 6, 17. 
νεανισκεύεσθαι, ϑοϊαίοη [ιν ΘΠ]]Θ 

ΓΓΔΏΒΙΡΟΥΘ 1, 2, 15. 
νεαρόν τι, ΒΡΘΟΙΘΒ. Δ]Ιαιιἃ ᾿νΘΉ1}18. 1, 
ας 

νεῖσθαι, 'Υγ6 4.1,11. 
νεκρὸς, ΘΟΥ̓ΡΕΒ ΤΠΟΥ ΤΠ] 7, 2. 4. 
νέμειν, ΟἸΒΟΓΙ ΘΓ 4, 5» 52. {ἸἔὈΌΌΘΙΘ, 

(δάσο 2, 1,9. Ῥᾶβοοιθ 2, 2, 20. 
νέμεσθαι, ῬΆΒΟΙ 1,1, 2; 6, 4. 6, 5. 5. 

νεόγαμος, ΥΘΟΘῊΒ ΤΠΔΥΪ 5 25, 1. 26. 
νευρορραφεῖν, ΠΘΥΨῚΒ ΘΟΠΒΊΙΘΓΘ ὃ, 2, 5. 
νεωστὶ, ῬΘΟΘΗΒ, Ρᾶυ]οὸ διηθ 2; 2. 36. 
νέωτα. εἰς νέωτα, ἴῃ ΔΠΠΠΠῚ ῬΙΟΧΊΠΊΠΙΠῚ 

πο π  ς- 
νιΚηΤΉριον, ῬΥΦΘΙΛΙΠΙΠ ΥἹΟΓΟΥΊΘΒ 2,1, 24. 

8, 3, 22. νικητήρια ἑστιᾶν, ΘΡΕΪ.ΠΙ 
ὙἹοδονἾο οατι88 ἀἀ16 ὃ, 4.1. 

νομεὺς, Ῥαϑίου 1,1, 2. 8, 2.14. 
νομὴ. ῬαΒΟΆΤΙΠΊ 2, 2, 20. νομαὶ κτηνῶν, 

ΒΎΘρΘ5 Ραβοθηΐββ 5, 4; 28, 

νομίζειν, "ΒΕ ΠΟΙΓΒ ὃ: πν 53 9: 8: 
νομίζεται ὃ, 7. 27. νομιζόμενος, ΤΏΟΓΒ 
ΤΕΟΘΡίαΒ, υιὐϑιζαίτιβ, ΒΟΪΘΙΠ]Β 3. 2,10: 
3. 58. τὰ "διδόμενα τοῖς θεοῖς, αὰῶ 
6115 ἀΘθθηταΓ Θ Ἰερ8 4, 5» 14. τὰ νο- 
μιζόμενα ἱερὰ, βαοτὰ Β0]Θτηη]ἃ 8, 7,1. 
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νόμιμος, Ἰεσαπι ΟἸΠ]ΙΟΥ 1, ύ, 27. νόμι- 
μον, Ἰορὶθιιβ ΘΟΠΒΘΠ Δ ΠΘΏΌΆΙΩ 1, 3, 17. 
(188 ΤΟΟΘΡΙΠΙΩ 1, 3, 2. νόμιμον ποι- 
εἶσθαι, ἸδασῈ ΒΔ ΠΟΤ ὃ, 4, 5- τὰ πρὸς 
τοὺς νόμιμα πολεμίους 1, 6, 34. νο- 
μίμως, Ἰαρ]πι6 ὃ,1, 2. 

νόμισμα, Πιιη]ΒΙη8 4,{ ύ, 12. 
ϑάμος; Ἐπ... 2. ,ἢ,.; 27. 28- 

βλέπων γοῶ δοπιβ ὃ, 1, 22. 
νόσημα, τοῦθ ύ, 2, 27. 
νοσηρὸς, ἸΏΒΑΙΌΤΙΒ τ, 6, τύ. 
νοσφίζεσθαι, ἀνογίογ8 4, 2, 42. 
νουθετεῖν, ΔαΤΠΟΠΘΙΘ ὃ, 2, 15. 
νυκτερεύειν, ΡΟΥΠΟΟίΆΓΘ 4,2, 22. 
νυκτοπορεῖν, ἴθι ΠΟΟΓΆΓΠΠη [ΔΘΘΓΘ 5, 

1,10. 
νυκτοφυλακεῖν τὰ ἔξω, σαΒίΓΟΥΓΩ ΡΔΓ- 

[68 ΘΧ(ΘΙΊΟΓΒ Οαβύοα]γ6 ΡῈ. ΠΟΟίθπα 
4: 5» 8. 

νύκτωρ, ποςῖᾳ 4: 5» 6. 
νῦν, τλ040, ρᾶ 10 δηΐθ, 6. ΦΡρΟΥΊ. 4: 5. 

48. 5, 4; 32. 7» 1, 43. ὁ. ρ67ῦ. 5, 
2, 27. νῦν δὴ, ἜΡΕΡ νς }θ,7. 7» ἢ» 

ἘΠ Ὸ: μι. 4.1: 28. τὸ νῦν εἶναι 5, 
εν 5: ῬΌ» 6. τ μδ: Κ(ἀο ΠΟ 2:27. 
ἄγετέ νυν 4. 2, 37. νῦν δὲ, νϑγαη- 
ἴδιηθῃ 8, 2, 22. 

νὺξ, ἐκ νυκτὸς, ἐκ τῶν νυκτῶν ποοίᾳ 1, 
452. 8. ἘΞ: 12. 

νυστάζειν, ἀοΥΤΗΙΑΤΟ 8, 2, 42. 
νωτοφόρον, τὸ, ἡτηθηΐατη, 4064 ἄογδῸ 

Ροτγύαῦϊ ομιιΒ 6, 2, 24. 

νόμος 

ξενίζειν, ΠΟΒΡΙΓΠΟ Θχοῖροιθ 8, 3, 25. 
τινὰ πολλοῖς ἀγαθοῖς 5, 2, 2. 

ξένιον, ταῦθ Ποβριίαϊθ 32, 1, 42. 5 

ΑἸ ΥΣΣ 
ξηρὸν, τὸ, τοῦ ποταμοῦ, ΠαπηΊΘη ν6ο- 

ΒΌΣΩ 7: ἢ. 1ὃ. 
ξύειν, γᾶ γθ, ΡΟ] 6. 2, 52. 
ξυήλη, ἀ5οῖα, τϑᾶτι]α, 1ῃβ. ΠΤ ΘΠΓΤ1ΠῈ 

ἔουγθαχῃ δα ΡΟ] θη πηι Πρ 6, 2, 
διὰ 

Δ ἐα τρὶ πέλεκυς, Β6ΟΌΓΙΒ 86 ἸΙρῃᾶ 
ἢηπάδθπαα 6, 2, 56. 

ξυστὸν, Ὠδδίᾶ 4. 5. 58: 6. 1. 7:1: 32. 
ξυστοφόροι, 4] ξυστοῖς υὐπιηΐατ 7, 
ἘΠ ΕΡΘΥ ΡΟ: 

ὃ. καὶ τὸν 1, 3. 0. ὅσοι οἱ μὲν---οἰ δὲ 
τ 1τ τὶ ἸΘΟΠ ΕΣ ΣΕΥ ἧς Πρ 20. 

ὄγκος, ΥΠ0]68 0, 2,22. 
ὀγμεύειν τινὶ, ἀῃΐα ΔΠαπθτη Ρτοσθ θυ 8 

Β86116 Ἰοηρᾷ 2, 4; 20. 
ὅδε; ἬΙοῖ 'τῆῇδὲν πε 8. τς ΣῈ: 

ὃ, 6. 
ὁδοιπορία, ἸίοΥ 1, 2, ΤΟ. 
ὁδοποιίας ἤν τι δέῃ, 581 φιδηάο νὶὰ δϑί 
το ηα 6,2, 406. ὁδοποιοὶ, ΟΡΘΙῈΘ 
τα] Θ ἢ ἀΔγῖιπ} ν]α τὰ ὅ, 2, 36. 

δα Ὁ 
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ὁδὸς τοῦ ποταμοῦ, ΠΤ 15 Αἰν θα 7 ΠΕ» 

τό. τῆς ἐπὶ οἶκον ὁδοῦ ἢ. 2.1. ὁδὸς 
ἐπί τι, Υαῖϊο ΘΠΊΟΙΘ ΠῚ Δ] 814 τ, 6, 
24. καὶ τίνα δὴ ὁδὸν ἰὼν, φιιοτηοιο 
ἰΔηοτ ὃ 1, 6, τό. 

οἷν ἀ ΟΕ 4: ΤΕΣ: 
οἴκαδε γράφειν ἐπιστολὴν, ἃ 1105 6Θρὶ- 

Βίο δι ΒΟΡΙΌΘΥΘ 2, 2, 9. τὰ οἴκαδε 
ποθεῖν, ἀΘ5166γ10 γΤϑαϊίτι8 1 ΡίΓ Δ Πη 
ἘΡΏΘΗΙ 1. ΟΝ 

οἰκεῖν, ρα θεν πᾶτο, ΔΤ] ]Βίγαγ6. πόλις 
οἰκεῖται 8, Ι, 4. οἶκος 2.,.. 323. “6. 5» 4: 

ρὲ 8...0» 14. οἰκεῖται σκηνὴ καλῶς 
στρατιωτικὴ 4: 5» 39. ποῖαι πόλεις 
νομίμως ἂν οἰκήσειαν 8,1, 2. οἴἶκου- 
μένη, 8011. χώρα, Ἰοοᾶ ΒΑΡ Ια ΘΟ Ὁ 

ς 4. 4: δ’ καἶ ΛΩΝ 
οἰκεῖός τινι, ξΆΤΩΙΠΔΓΙΒ. 4, 6, 12. 7, 5» 

40. οοη)αποίαβ οατὴ ἃ] πὸ ὃ, 7, 
14. ῬΡΟΡΓΙΤΙΒ, ΠῸῚ ΔΠΙΘΠιι8, Ποβίγϑο 
Ρο(Θβίδι!β οὐ ἰιϑι8 4, 5, 30. 7: 5» 

56. οἰκειότερά σοι, δα [δε Ῥογίι- 
Ὠθηΐ τηΔρῚ8 ὃ, 7. 16. ἱππικὸν οἰκεῖον, 
οαυξαΐι8β ΡΓΟρΡΥα5, ΟΡ». ἐηιϊξαΐιι5 
5ΟΟΙοΥ μι 4. 3, 45 ὃ. οἰκειότατα θερα- 
πεύειν, ΑἸ]Πρ ΘΠ ΙΒΒΙΙη8. ΘΟ]ΘΓΘ 5, 5» 
0. 

οἰκειότης, ΠΟὨ] ΠΟ ὃ, 7, 15. 
οἰκέται. αι] Πα 16 ὙΘριιηΓΠΓ ἃ ραΐγο- 

ΓΑΥΗΊΑΘ 4... δυνν  πτ: 

εὐ, αν 4ρλ, 97}:8.]8 
οἴκημα, ταθιυι]αύαχη, σοπορπαίο, 60Ὲ- 

ΒΓ ΙΟΙ]Ο ὁ... 27 88: 
οἰκήτωρ, Ἰηςο]ὰ 3, 3, 231. 
οἰκοδομεῖν. ΘΧΘΙΓΠΕΙΘ 7, 5. 11. δῶ, Ε. 

ΤΊ ΠΙΥΘ, ΤΠ ΤῸ ΟἸΠΡΈΓΘ 2,1, 1. 
τι, σΟ]]οσατα ΠΥΠΘΙ οἱ ΔΒ 6 70 

8, 7.15. 
Σδείσνευὶ ἀΟΩΟῪΥ, 2. 8.. Ὁ Ραίσα 2 φὴνά. Ὁ. 
3, 2..20:. Θοτηθαίίοο 1076..2..2,.10. 
Ὧδ οοπϑιιθί πη ἀοιηθϑίοᾶ 2, 2, ἢ. 

οἴκοι, ἀοηιὶ, ἴῃ Ραΐνϊα, ἀριι Β1108.1, 3, 
18. 5, 2, 24. τὰ οἴκοι, Υγ65 ΠΟΙ Β(1Ο86 
δ, 45 

οἰκονομία, τοὶ ἀοτηθϑίϊοθο Δα] Ἰβύγα 
Ι,ὅ, 12. ἡ περὶ τὸ φρούριον οἰκο- 
νομία, σΟηΒΙ α110 οαΒ.6}}} 5, 3, 25. 

αἰ χώρων μεὺ φεν τοὶ Ρτῖν αἴθ ΔαΤΠ ΙΒ γα 18 
ΡΟΥΙΐτΙΒ. 2, 2, 14. οἰκονομικὰ ΤΟ] ἔὰ- 
ΠΏ} }]1ΑὙ15 Δα ΜΙ ΙΞΌΛΔΓΟ ὅὃ,.1, 14. 

οἰνοχοεῖν, ΝἸΏ ΔῊ ᾿οΐήπάεωε 1: ἢ. 8: οἷ- 
οῬοχόος, ῬΟΟΙ]δίου 1, 3. ὃ. 

οἷος, 6. ηῆη. ργὰ οοαἰθηέο τοιοῦτος 1, 2, 
8. οἷος ἕπεσθαι, Ἰῖὰ ΘΟΥΠΡΆΓΑΙλΙΒ. τι 
βϑαιαΐαι 2 29 Ὡ; τὰ . 8,12. οἷός τ᾽ 
εἰμὶ, ῬΟΒΒΊΠῚ ό, 1, ,8. ὁπότε οἷόν τ᾽ 
εἴη, ιουεβουπηυο οἴζαπι Θ58601, 4: 

1 Εἰ: οἷόνπερ εἰ, ἃς 8. ὅν ὅγ, ἀρ.» δία 
δὴ, αἱροίο, ὁ. 4. ἅτε 4, 2, 4. οἷα δὴ 
ὧν, αὖ ΟἸΠἾΠΟ οὐαΐ 1, 3, 2. οἷα δὴ 

566! βογυὶ 

» ’ὔ 

ἐπι 

ΙΝΌΕΧ ΘΑ ΖΕ ΟΌΝ. 

εἰκὸς, αὐ αι]! ἀθιὴ δϑὲ νΘΓΟβΊ μη 116 4, 2. 
ὌΡΟΣ 

μι . » 

οἴχεσθαι, αἰῖγα, 2. 4. ὃ. 5, ΨὍΧ((« σον 
χομαι παραφέρων 2, 2, 4. λαβὼν 5, 
ἘΝ φεύγων ό, 2, τὸς ΤΠΟΙῚ 3, 1; 
ΠΘῸ 3 εῖθε οἴχομαι, ΒΘΙ 5... 1: 

οἰωνίζεσθαι, ΔΘ ΓΙ ΠΓῚ ΟΔΡΙΔΓΘΙ, ὅ, τ. 
οἰωνοὶ, ἄνε5 1, 6, 44. αἴσιοι, ὝΡῊΝ δ: 

ἜΣ ΣΣ 
ὀκνεῖν, ὈἸΠΏΘΙΘ, [ΟΥΤΩΙ΄ΔΥΘ 2, 2, 21. ὅ, 

1.17. ἸΓΒΡΙάΑΤα 3,.1..2.. τὸ μέλλον, 
(8 δνϑηΐα γοὶ 6586 Βο0] οἰ διιτη 7,1, 25. 
περί τινος 4, ἢ. 20. Π0]]6 6,1, 32. 

ὀκνηρότερον προσιέναι, ἙὈΠοίδηϊ 5 
ΒΙΓΘΙ, 4, 6. 

ὀκτάρρυμον ἅρμα, ΟὈΡΓΒ5 ΟΟἴο ᾿Θ ΠΟ ΠΤΙΤῚ 
χα  ΕΝΩΣ 

ὄλβος, Ορθ5, ἴβιοῖῖαβ οχ δοαηααηία 
ορυμα οἵ αἰντυμ αν 8. ὃ. 45 

44» 46. : 
ὀλιγοετία, ἈΠ ΠΟΥ ῬΔΙΙΟΙΑΒ 1, 4. 2. 
ὀλοκαυτεῖν, νἱοῦπηατη ἰοΐατη σοιθιι- 

ΤΌΓΘ 8, 2, 24. 
ὁλοπόρφυρος, τοῦ ΡΌΓΡΌΓΘΙΒ 8, 3,12. 
ὅλος, τοι. τὰ ὅλα, Βιιτη πη ΓΘΒΡῸ]]οα 

8, 1,12. ἡ τῶν ὅλων τάξις 8, ἢ, 22. 
ὅλως, Ρ]Δηδ 5» 4, 34. 
ὁμαλὸς, Ρ]Δηι5 559 2, 36. 
ὅμηρος, ΟὈΒ568 4. 2: ἢ- 
ὄμνυμι τοὺς θεοὺς, ᾿1ΓῸ Ρ6Γ 4608 5, 4, 

413 98, 
ὁμόγλωττοι, αὶ Θδάοτη αὐ πη Γ ΠΙΠρτϑ 

Ἐν, πὸ 

ὁμογνωμονεῖν τινι, ΟῚ ΔΙΊαῖιο ΟΟΏΞΘη- 

ΓΘ 2, 2, 24. 3, 3. 2Ο. ὁμογνώμονά 
τινα λαμβάνειν, Ἰῃῇ 8181 Βρηΐθη- 
ἀἸᾶτὴ Δαάιπιοοῦθ 2, 2, 24. τινά τινι 
ποιεῖν, ἴΏ ΑἸζουτι5 βθηςο πίῃ δα ιι- 
ΘΕΙΘ 5. ΕΒ» 46: 

ὁμόθεν παίεσθαι, ΟΟΙΠΪΙΙΒ ΟΡ Ι 2, 3, 
20. τὴν μάχην ποιεῖσθαι, Ἰῃ50Π ΘΓ 

αἰ ΘΟΙΠΪ 5 Ραρπθίων ὃ, 8,22. διώ- 
κειν, ῬΤΟΧΊΤΠΘ ἸΠΒΘΩῸΪ1, 4, 23. γε- 
νέσθαι, ᾿ἰϑδάθτη ΟΥ̓ 6558. ΡαγΘηΓ]- 
Ὀμ8 8, 7; 14. 

ὅμοιός τι, 511η}}1}8 ἴἢ 6,1, 37. ὅμοιοι, 
41] Βα ηῦ 6} 5 θιη ςοπα οπὶβ Ἀν ΣῚ 
6, 25. 2. Ὑὐ ἜΝΙ οὐακάοιῃ οἱ- 
ΡΙαῚ βιαηῦ ρΊΟΥΙΘΘ 2, 3,10. τῶν ὁμοίων 
ἡμῖν ἀξιοῦσθαι, Ῥυγτοιηᾶ ΠΟΒΕΓΙΒ ρα ἃ 
ΟΟΏΒΘΩΠΙ 2,1, 15. ὁμοία ταῖς δούλαις 
ἐσθὴς, ν 5015. 51Π}}}18. ΠΟΙ γι] νϑ- 
ΒΌτι5. 5. 1, 4. ἅρματα ὅμοια ἐκείνῳ, 
51 ΠΉ1165 ΠΠ|ππ|8 σαγΤΙθτι8 6,1, 50. 

ὁμοίως, δοὔοτη τηοάο, δθῳ. ὥσπερ, 1. ὅ, 

6,25. οὐχ ὁμοίως 5, 3; δ0. ὁμοίως 
πάντες, ἐδῆτιθ 8, 2, 20. ὁμοίως φιλῶ 

8, 7, 9. ἡ - 
ὁμολογεῖται, οοΠπδίδί, σΟΥΠΠΠ11η1 ΒΟΠΡ- 

(ογιπὶ σοηβοηδιι ὉΔΟΙΓΌΓ 1, 2. 1. 



ΙΝΌΒΧ ΔΑ ΟΌΞΝ. 

ὁμολογεῖσθαι, μι Ό]166 ῬΥΟΘΑΙ 1, 2, 
τ8ὃ, ἵνα εἰδὼς ὁμολογῇς, αἱ σογΐο, 
ΠΟ0η αἰ αἴθ, ΡΓΟΠ ΑΓΒ 4, 5, 2ύ. 

ὁμόνως, ἈΠῸ ΔΠ]1η0 οὗ Β6η8ι11 ύ, 4. 15. 
ὅμοροι, ΠΏ1Π11 2,1, 6. 2,1, 34. 
ὁμόσε ἰέναι τοῖς πολεμίοις, ΤΏΙ 

ΘΟΏΒΘΙΘΓΘ, ΟΟΠΉΪΏΙ5 ἙΟΏρΤΘαΙ, ΟΌΤΩ 
ποθιθῦν α..0;. 2}: 2:3; 57. ϑἷς. ὁμόσε 
τοῖς πολεμίοις συμμιγνύναι, 1(.. ,1, 
26. ὁμόσε φέρεσθαι, ἸΥΥΌΕΓΘ 1, 4: 
1. 23,.3; 68. ὁμόσε ἜΜΛΩΡ ΒΝ "Ε 
2,10. 2, 3,1 τ. 

ὁμότιμοι, ῬΥΟΘΘΙ68 ῬΘΥΒΑ τη, 4] ΡῈὈ- 
Ἰοὰ δῇ ββᾶθιῃ αἸβε 10] 1ηἃ Ῥεγβίοα εἶτ 
ἔαποῦ!, ααϑὸ ἀΘΒΟΓΙΡΙΓΓ 1, 2, 15. 7. 
55 85.» ΡΔΠῚ δαηύ αἰρηϊΐαίθ. Πις 
Ορρογημηξιν" τοῖς δημόταις, Ρ]6 6181, 
ἘΠ οΥτ τ ι2: 21.15.5. "ὁμότιμοι 
οἱ πεπαιδευμένοι ὡς δεῖ οορμωζαγέι" 
3, 3, 70. θὲ ὁμότιμοι οἐ ἐπικαίριοι 
7. 5» 71. ἐϊάθην ορρογιηηΐι)" τοῖς ἄρ- 
χουσι τῶν Μήδων καὶ τῶν Ὑρκανίων 
5» 3. 2. ἰοσιηιν ργοοίριιην οδέϊηθηΐ 
1 δὴ δὲ ἘΡΕΙ ΟΥΣ 2,1, 2. 3. 2. 29 

84, 41, 59. 4: 5:15. 58. 5; 4: 17. 
αἰ ογοθανέ αὐηυὶδ α ρίθθο715 2,1. 0. 
τό. σοη ιν γιη έν οὐ, ἠνασιδίγοαξθιι5 
οἱ δοηϊογίδιιβ ὃ, 5, 21. 

ὁμοτράπεζοι, αὶ οΟΙητηπηὶ νἱοΐα αἰαη- 
[ὩΓ 7,1, 30. 

ὁμοῦ, ΙΠ ΡΓΟΡΙΠάκιΟ 31:2. εἶναι πάνυ 
ὁμοῦ 6. 53, ἢ. ὁμοῦ ἔχειν, 1ῃ ἴ1Π0 ἸΟΟῸ 
ΒΔ 616 3, 1. 6. ὁμοῦ εἶναι, Πομ)απΠο- 
{ΠῚ 65861, 4.17. ΘΟΠΨΘΏΪΒΒΘ 2, 2, 
11. ὁμοῦ ἘΞ 2..5.,.26.. οὐ ὁμοῦ 
προσιέναι ἀλλήλοις 7,1, 9. 65: ὁ0ῃ- 
στοαὶ. ὁμοῦ φέρεσθαι ἐπί τινα, Ἰῃ- 
Βίδτθ ΡΘΥ ΒΘ] ΘΠ10 ΔΙ] ΌΘΙῚ 1, 4, 22. 
ὁμοῦ καὶ, ΡΥ ΕΥ̓ ἀἴαμιθ 3, 3, 04. 

ἀβδ ΌνοΣ, 4 δϑῦ Θορτ ΔΕ] ΟΘΠΘΓῚΒ ὃ, 
7. 20. ὁμόφυλοι ἀμ νίθει; ἅν 65 σ6- 
ὨΘΙῚΒ οἸιβάθιη 1, ὁ, 320. ὁμόφυλοι, 
4] δ᾽ βάθη βαηΐ σϑηίῖδ δ τ 5. 

ὁ μόλε, ἸΒΤΆΘΩ. 2... 25. 152} 4..22.. ὅμως 
χάρισαί μοι τ. 4.9. ὅμως καὶ ἐν τῇ 
πολεμίᾳ ὄντες θαρροῦμεν 5.1, 26. οἱ 
αἴοοη. τύ, ὃ: Οὗς ἂν αἰσθάνωμαι 
ὅμως καὶ εὖ πάσχοντας ἔτι ἀδικεῖν 
πειρωμένους. 

ὀνῆσαι, Ριοάθϑδβθ. 5:4» 11. 7» 2, 20. 
ὄνομα" ἐν ἀτίμῳ ὀνόματι, 1. 6. Ιοοο 0, 4, 

ΤΙ ὄνομα κείταν 2. 2. 12. 

ὀνομάζειν τινὰ, Βοιηΐῃθ ἈΡΡΟΙ]ΑγΘ 3» 8» 
πιθοῦ 5.5.8» 46:50: Ἴ»1,10. ὀνομαστὶ 
καλεῖν 4.1, 8: οἱ ὀνομαστὶ ἀνακαλεῖν 
2. 2; 28. ὀνομαστὶ παρακαλεῖν ἕκα- 
στον Ὶ, 4.15. 

ὀξὺς, αοιάτιβ 6, 2,31. ὀξὺς καιρὸς, ορ- 
Ρογίαηϊα5 ὈΓανῚΒ ὃ, 5, 7. ὀξέως, 
ΠΟ]ΘΡΙΓΟΥ,, [δ ηΐΕΥ 2, 4; 6. 
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ὅπῃ, απ, 864. πορεύεσθαι 5, 5. 44. 
566. ταύτῃ 2. 4: 27. αὐ---ἰϊὰ Θ;2,:2. 

ὄπισθεν, ἃ ἴεῦροῖ, ύ, 40. οἱ ὄπισθεν, 
ΡΟΒΙΘΙΙΟΤΘΒ 2, 2, ὃ. 

ἀπιιυθηιμυλο μεῖς ΟΧΙΤΟαηΐ ΔΡΤΩΙΏΒ. 6586 
Οὐβίοαθ1 4, 2, 1. 5»94.15. ὀπισθο- 
φύλαξ 1. ᾳφ. οὐραγὸς 5, 2,1. 

ὁπλίζειν, δῇτηᾶγθ. ὅπλοις 6, 4, 4. 
ὁπλισάμενοι 6, 2. τό. ὡπλισμένοι 1, 
ὅν ΕΝ ΛΟ; . τὸς 

ὅπλισις, αὐγηδίαγα 2, 1, 10. 
ὁπλῖται, ΤῊ}]]1068 σγαν 18 ΔΥΤΠΔΕΤΙΓ88 6, 2, 

2.5... ΟΠ 12: 
ὅπλον 6,1, 26. ὅπλα 6, 3, 22. 5[αί0 

ΤῊἸ]ΠΓ ΠῚ 7. 2. 5. εἰς τὰ ὅπλα ἐμβα- 
λοῦντας ὃ, 8, 24. 

ὁπλοφόροι, ΔΥΠΊΔΙΙ 5, 4, 27: 45. 
ὅποιπερ, 40 7, 3,1. 
ἀπ τεροι" 8 ΠΥ ΤΠ ΠῚ, Ὁ. 2.22: 25: 7: 

εἹ Ὄ Ὁ. . 
ὕπουπερ: ὍΘΙ 25..2.. 5. 45085..2... 20, 

48. ὅπου γε, φυδηἀοσυϊάθιη 2, 23, 
11... 8..4, 81. ὅπου: ΔΙ; αὐασϊα 2, 
8, 18. 

ὀπτῆρες, ΒΡΕΟΌΪΆΙΟΓΟΒ 4» 5» 17. 
ὅπως. οὐχ ὅπως, »,}»7ο οὐ μόνον οὐ 8, 2212. 

ὅπως ΟΠ αὖ. 4, 2, 30. 5» 2.21. ὅπως 
ουἴπα.Ργο ὅτι3,3,20. ὅπως κεν πο 
καὶ, υἱ----ἰῖα 5.1, 25. αμην ὑπαὶ. Κμΐ. 
Ροϑύ ἐπιμέλεσθαι εἷ 511η. 2, 2,1. 4 
4; 5: 8» 2,20. 6.2, 5. 3, τν1, Ὧν ὃ: 
ὅπως ἂν οι, Ορί. ργῶϑδ. 8, 2,. 32. 
ὅπως μὴ, ΠΘῚ, 3; τι 8; 3» 42. 4, 
1,16; 2,309. ὅπως ἂν “ἄριστα, αὰο 
Ρϑοῖο ΟΡΕπΙ6 2. 1Ὁ 4: ὅπως ἕκαστος 
κράτιστα δύναιτο, υἱὖ ααΐδαθια ΟΡΟΪΠῚΘ 
ΡΟΒΒΙΌΙ, 4, 14. ὁπωσοῦν, φῃ ΟΠ] 116 
Ιη060 8, 3,14. κἂν ὁπωσοῦν κατα- 
βεβλημένα, αυδΙΩν 15 αἸβ]βοῖδ. 2, 1. 
27. οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν φθονερῶς, τπιΘ 
οαμη 118 4α] θη ᾿ην] ἀθης1ε6 βα8ρ1- 
οἴη. 1. 4.15: 85 4»5261 

ὁράματα δεινὰ, Βρθεΐδοι]α ΘΓΡΙΙ]Π1ἃ 2, 

2» 
ὁρᾶν πρός τινα, ΤΟΒΡΊΘΕΥΘ δ Δ] 16Π], 

ἡ. 6. σευ αἰϊαυμα 80 ἃ]ΐατιο 2, 
4.11. 4.1, ΟΌΓΑΓΕ 4, 5» 3. 
ὁρᾶν ἰσχυρῶς τὸ ἐπε ως Ἰυ58 ἐαα:- 
4116. 6888 Βυ πα! οβ᾽ββιη τ 8,1, 26. 
ὁρῶ ὀφείλων νΙἄθδο πη8 ἄεθετα Εἰ 
5 ΟΣ 

ὄργανον, 1ΠΒ γπτη θη υ1Ὼ 53»47:. 7:5»70. 

ὀργίζεσθαι κραυγῇ. ΡΥδ νὰ νοο ο τὶ 

ὅ,.1, 38. 
ἐδ γεσ δας, ΔΡΡδίεχζθ 5,9 2» 48. 
ὀρεινὴ ὁδὸς, ἸδΥ ΡΥ ἸΟΟᾶ Ἱποπίδπα 1, ὕ, 

43: 2; 4: 22. 
ὀρθίους ποιεῖσθαι τοὺς λόχους, 2, 2, 6. 

πρὸς ὄρθιον ἄγειν, ἴῃ. Ἰοοὰ ἀγάπδ ἀτι- 
δ 6..2..πϑ: 94. 
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ὀρθὸς, τοοΐαβ, Βίαηβ, ορρ. πίπτων, ἢ, 
1.21. ποπ ΠΟΙ ΙΠ5η5, 86 .8; 4. 20. 
τιάρα ὀρθὴ ὃ, 2. 18. 

ὀρθοῦσθαι, ογδούμπτη Βα 1, 2, 1Ο. 
ὀρθῶς λογίζεσθαι, Υϑτη τοοΐθ σΟΠΒ166- 

ΓΑΥΘ 2, 2,14. ἀποδιδόναι ἥν ΑΖ: 
ὁρίζειν τὴν ἀρχὴν, ἰθΥΤΩΪΠΔΓΘ ᾿Πηρ6- 

ΓΠ ΠῚ], ὕΘΥΤΏΪΏΟΒ ἹΠΠΡΟΓΙΪ 6888 8, ὅ, 
21. ὁρίζεσθαι, ὑθΥγΠ]Π08. ὨδΌΘΓΘ 8, 
8, 1. ὄρθα, Πμ 65 25 πνπ: ἦ, πὸ 

ὅρκος. σὺν θεῶν ὅρκῳ λέγω, ἸᾳγῸ ΡΕΓΥ 
ΡΕΙ (608 2, 3.12. ὅρκους ὀμνύναι 8, 
ὃ, 2. παραβαίνειν 4. 

ὁρμαθοὺς ἁμαξῶν ποιεῖσθαι, ΟΥ̓ ἸΠ65 
ἀθοοΓΘ Ρ]ΔυιΒΕΓΟΥΙΙ πη ύ, 3, 2. 

ὁρμᾶν τὴν στρατείαν, Βυι8Ο0ΊρΡ 6 γ6 δχρεϑ- 
ΑἸ ΠΟ 6 ΠῚ, ΡΙ ΟΠ Ἰ8οὶ οοηΐτα Πποβίθϑ ὃ, 
6, 2ο. εἰς τοὺς ἄνδρας ἰπηρούατη τι 
ΟΟΥΘ ἴῃ Ποβίεβ 7.1, 17. εἰς φυγὴν, 
ΘΟΠἤ]ΙΟΘ’6. 586. ἴῃ ξάρτια 4». .2,:128. 
ὁρμᾶσθαι, ῬτοΠοΙΒοΙ σοπίτα Ποβίθβ 
15: ἀϑδϑταοο ὐάτροον 5. 8.᾽ ἐεπὶ 
τὴν στρατείαν 1, ύ, τ. ἐπί τινα, ἃρ- 
ΡΎΘΩΙ, 2, 4.18. ἐκ Περσῶν 5.154. 
ἔνθεν ὥρμητο 5, 4, 51. ὁρμᾶσθαι 
ἀπὸ θεῶν, Ἰῃλ τ απ ἴδοθυθ ἃ ου]ίπ ἀθ- 
ΟΓΆΠῚ 1,5,14. ἀπ᾽ ἐλαχίστων τ,6,17. 
1)6. ΘΟΡΙ8 οὖ δρραγΐαΐαᾳ δχογοϊζιβ 
ΑἸΟΧΆΠΟΥ 6 ΜαοἼοράοηϊα ῥτοΐθοίι 
οοηΐα Ρουβαβ Β] αἰδυο 5 ο. 15. καί- 
περ ἀπὸ μικρῶν καὶ στενῶν οὕτως 
ὁρμώμενος. ἐκ τοῦ ἴσου 2, 23. ὃ. ὁ 
λόγος ὡρμήθη, πᾶΥΤαΐοΟ σοΘρίᾶ 6801, 
3,1. 

ὁρμὴ; Ργοΐθοιιο Ἀἀνογβαβ Ποβίθϑβ 6, 2, 
40. ὁρμὴν εἶναι ἄνω, Ὠοδίο5 Ροΐεγο 
Τηοηΐο8 2. 2, 6. 

ὄρυγμα, ἴονϑα ὶ, ύ, 28. 
ὀρύττειν, ἔρδοτο “3 3..9.5.δὲ ἝΕ):- 
ὄρφνινος δ... 8-. 
ὅς. καὶ ὃς, ρΡ7Ὸ ἐκεῖνος 561) οὗτος 2. 2, 

ἢ. 30.. 3. ΤΥ ΠΟ 292. 1δς Εἰς. 
τω βδηοίι8, εἰ6 ἰο00 ἢ, 5. 56. ὁσίως 

9;,5».20. 
ὁσιότης, βϑαποίαβ, ρΡἰοίαβ 6,1, 47. 
ὀσμὴ, ΟΥΟΡ Ι, 6, 40. 
ὅσον χρόνον, 4ιδιη1πι 5. 2, 25. ὅσον 

μέτριον, ΤΠ ΠἸ66 2, 4; 22. ὅσον πα- 
ρασάγγην, ἃ] ΡΑΓΑΒΆΠρΡο ρος 
ἐπι}, ΟἸτοΙ [ον ῬΑΓΑΒ ΠΡ ΠῚ 3, 3. 
ὅσον ἐν ἐμοὶ, πδη δα 1ἢ Τη6 οϑξ τι 

7.11. ὅσῳ πλεονάκις 1, 3.14. ὅσῳ 
ὀξύτεροι ὃ, 5, 7. ὅσα οἵην ἸηΠἴη.. ἢ, 
2, 4. ὅσαπερ, ῬοΙη46 δἴημθ, ἴδη- 
αὐδηι 1 5... 

ὅστις. ἄττα Ρ7Ὸ ΓΝ 4. 8, 8. τὰηοῦ 
ἄττ᾽ ἔργα 3, 3, 8 ὅ τι, τούτοις ἅπα- 
σιν 3, 3,6. πάντας ὅτῳ 5»3.50. πάντα 

ὅτου 8; 2; 25ι ὁστισοῦν, αι]οιιη 6110 
ὩΣ ὩΣ οἷν ὁτιοῦν, ΟἸΠ1 0 Ὠ]Π1] 

ΙΝΌΕΧ ἀπ στ. 

1, (, 2. οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἥδιον 8, 3, 40. 
πηδ᾽ ὁτιοῦν 3, 1,10, 21, 22. 

ὅτι, αυοά. ρΡοδίροβιίιιηι 1, 4, 7. 3, 2, 
30, οἷς. τϑρϑταπι ύ, 4, 5. ροϑβὲ ὡς 
5. 3.30. ὅτε ὅτε. 6, ετοὐ τ μα εν 
οἶδα 3, 1, 22. ὅτι, ᾳφιοά αἰπποῖ δα 
14 ᾳιοα, ὃ, 3, 40. μὴ ὅτι, ῃ6 αἸΘΆΠ 
45 2, 21: ὃ. τ, 28: τὲ πλείστον, 
αι πη ῬΙ ΓΙ Π.11ΠῚ 4, 2; 23. δ, 5. 
ὅτι ἥδιστα 7: 8» 5; ὅτι κῳῷόδει 
7.1, 9. ὅτι ἥκιστα ἐπιφθόνως ἢ: 5: 

» 91: » 

οὗ; Βοππθὴ 5; 5512: 75.8.8. Ὁ μὰ 
τὸν Δία, οὐ μὲν δὴ τοῦ! θ0 5:.5.55. 
5. 5.18. 6, 5,10. οὐ μὴ δέξονται, 
ΠΟῺ ψογθηπὴ Ὧ6 2, 2: 8. οὐ μὴ 
κρύψω ἢ, 3, 12. δυνήσεται 8,1, 5. 
οὐ γάρ: 1,0, 12. οὐκέτι, ΠΟῚ ἔθη 118 
αἴχιιθ ΒΌΡΘΓΙΟΤΆ 4, 3, 4. οὐ μὴν ἀλ- 
λὰ Ι, 4, ὃ. οὔποτε, ὨἩϊΠ]ΠΆΠῚ, αἷ6 γὙῸ 
ἤωίΐωνα 5.1, 21. οὐκοῦν, ἸΡΊΓΓΙ, 4, 
9. 3:.1,15. πᾶ 1, ἀπῆν σ 
26, 29. οὔκουν, Π110 Τη060 4,91, 22. 
8» 5..41.- ΠΟΙ ΙΘἾΤΩΣ ἢ. Ὁ» 7:. οὔτε 
τ οὐδὲ μὴν 2,.2,1ἢ». ἈΦ Ὸ,. ὩΣ. 

οὐδαμῇ. ΠΒΑΌΠΔΠ 4, 3. 22. 
οὐδαμοῦ, πυιβαθδπη 7.1, 40. φαίνεται, 
.1» 8»2. ' 

οὐδαμῶς, ΘΟ ΔΠῚ, Π11110 τηοᾶο Ι,ύ, 
27. 8» 2, 87. 

οὐδεὶς, ὨθΙη0, ἤ τις ἢ οὐδεὶς 7, 5.» 45: 
οὐδὲν μᾶλλον, ΠΟῚ ΤηΔρῚΒ ὃ, 4, 20. 
οὐδέν τι, Π}1]0 τηο60 2, 4. 9. 3» 1, 
27. 8, 3, 38; 4,06. οὐδέν τι μᾶλ- 
λον, ὨΪΠ110 ΠηΔρῚΒ 7, 1, 6. οὐδέν εἰμι 
8, 7. 17. οὐδεὶς ὅστις οὐ, ΠΘΙηΟ 
ΟΠ 1,.4.25- 7.5» ὅ1Ὁ.. 852. 5. οὺ. 
δέμες τῷ τ,.2.. ἡ. ἘΣ ΟΝ 

οὖν, Ἰρὶταν, ἴῃ ΤΟΡΘΏΠΟΠΒ 1, ύ, 5. 8, 
ΉΤΟ 

οὐρὰ, οΟΧΙΡΟΙ ΤΠ ἃρηηθη. κατ᾽ οὐράν 
τινος ἕπεσθαι, ἀκολουθεῖν, ἃ ἴΘΓΡῸ 
βθ6 αὶ 2, 3. 21; 4; 3. 

οὐραγὺὼς, αι οορὶῦ ἀρτηθη, ἈΡΤΗΪΠΪΒ 
αὖ. ΔΟΙΘῚ ΟΧΙΓΟΠΊΘ6 ᾿τοθίδοϊ8 2, 2, 
2 ιν. 3. 5.5) 16! 

οὐράνια σημεῖα, δ'σπα οοἸοβίϊα, μΐ 
Ζμίψιιν, ἰομῖίγα, ζμϊηιθη τ, ὁ, 2. ὃ, 

τ ον 
οὖς βασιλέως 8, 2,10. 11. 
οὐσία. [ἀοσυ]ταΐθ5, μας πηοη πὰ ὃ, 4, 

28. ε , 
οὗτος, ἰβΐρ, 1, 3, 11. 4, 6, 6. ὁ πάπ- 

σος οὗτος Ι, 4: 17. ἵπποι οὗτοι πολ- 

λοὶ 4.3.9. Γαδάτᾳ τούτῳ 5, 3. 21. 
8, 2,16; 4, τ6. καὶ ταῦτα, ΡΓΦΘΒΘΙ- 
(1πὶ 2, 2, 12. ταῦτ, ἄρα τ Ὁ. 
ταύτῃ: Ὁ 7, 11 21. ᾿ΒΙΕΊΘ. αὐ δὶ 
δ. 9. 5... 

οὕτως ἔχε τὴν γνώμην, δῖ5 ἀθ τη6 56η- 



ΙΝΌΕῈΧ ἀπ Ο 5. 

(185 ΥΘΙ1Π 1, 6, 11. οὕτως, 18, 60 
τη0610 πὶ ΡΥξθοΘΒΒΌ 1, 6, 22. οὕτω, 
αᾶθο, οὕτω τιμᾷς 1, 3, ὃ. οὕτω πο- 
λεμεῖς 1, 3.11. 3,1,10. οὕτω πολέ- 
μιος τῷ γέλωτι, ἴδτη Ἰηξδβῦιι5. Τ]ΒῈ] 
ΡΝ τό. οὕτω πολὺς, ἰδ 2, 2,12. 
2, 5. Ὁ. 4.,1,11. οὕτως, Ἰσίταν 1: ὁ, 
“ΠΣ σεὐπταυσυῖο τ πεἰς 2..[6.. 8.,1..30. 
ἢος ΒΘΏΒιι 1ΓἸλατι18 5, 5» 22. 6, 4,6. 
Ὡδηδ Οὐ δι ϑθεῦ. 1.2; 17: ὁ. 5. 8» 
4: 24. 8, 5, 71- οὕτω δὴ, ἰίδαιιο, 
ἸΘΊ ΟΣ 1, 4, 17. 20; 5, 3. 2; 2, 21, 
εἴς. [ὰ1η, ἰπαυδῃη, ἴῃ ΔΡΟΘΟΒΙ 2, 2, 
ὁ: 8, προ. τ οὑτωσὶ 2.12, 11... 2..22. 
αν τὴν ὑπόσχεσιν, ΥΒη 6856 

ῬΓΟΥΏΪΒΒΙ 5, 2, ὃ. ὥφελε, τ{1Π 81 
4. 6, 

ὄφελος οὐδὲν γεωργοῦ ἀργοῦ, ΔΟΤΊΘΟΪα 
οὔϊοϑιιβ δϑῦ Π0]}} αϑα] τοὺς τ8. ἀρε- 
τῆς οὐδὲν ὄφελός ἐστι 1, 6, 14. 23, 
ταῦ: 

ὀφθαλμὸς βασιλέως, γερῚ5 ΟΟΌ]85 ὅὃ, 2, 
10,11; 6, τό. 

ὀχεῖν, νεβετθ, Ῥοτίαγο, φιάλην 1, 3, 8. 
ὀχεῖσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων, ΝΘ] 6418 
4; 5» 58. 

ὄχημα, γϑἸοα]ατη 4, 2, 28. 
ὄχλος, ἴὰγθα, τυ] ἀο ΠΟΙΏΪΠ ΠῚ, 

αὰθ ΒΘαα 1 ΘΧΘΡΟΙ απ 4, 2, ὅ. 
τη τπᾶο Ποτηϊητιη, οἷ ὀφεγοῖξι ἢ, 
5. 4. ΡΙυγ. 6, 3. 29. ἴυγθα ΠΟΠΊ]- 
ὩΠΠῚ γϑροην ἀΟἾγ6 οὐρογιέϊιν 7, 5. 
29. ὄχλου ἰσομοιρία, 118 δ64118}}116, 
480 Ρ]6 08 οἱ ορίϊπηαῦθϑ, ΒΟΗΙ εὐ 1ρ- 
ὩΔΥ1, ΘοΥ απ ἄρῃ σοτηηοάογαιῃ Ππηΐ 
ῬΔΙΊΟΙΡΘΒ 2, 2; 21. 

ὀχυρὸς, ἤτνγηιδ, τηθηϊβ 6, 1, 
3, 28. 

ὀχυροῦσθαι τὰ τείχη φύλαξιν, τ 6Πὴ 
ῬΙΘΘΒΙαΙΟ ΠΥ ΠΊΔΙ6 5, 4» 30. 

ὀψιαίτατα, 56ΥἸ5βίτηθ ὃ, 8, 9. 
ὀψιμαθὴς, 401 Β61Ὸ αἰαΙοιῦ 1, ὅ, 35. 2, 

Ι5; 

πἰϑο 
ὄψις, οσοπερθοοΐαβ. ἐξ ὄψεως μήκους 6Χ 

Ἰηὔουν8}]0 αιδηΐτι σοηβρθοίτιβ ρᾶ- 
[εἴ 4, 2. 16. 

ὄψον, Ορβοῃίαμη, Π]ο αι] ουτὴ Ρ8Π6 
ΘΟΙ ΒΟ Ιλ 1,.2..8...2.)2. 4, δ» 

ὀψοποιὸς, οΘοη8 5» 5» 80. ὃ» 5» 3. 

πάγη, τοῖα ἃν] 5 ραοῦα ἴῃ ὑβθιτᾶ, 1, 
6, 30. 

παγκάλη, ῬΕΙΡΌΪοΥα ὃ, 5. 28. παγκά- 
λως, ΡΟΓΡΌΪΟΙΘ 6, 4, 2. 

πάθημα, ΔΕΙΤΗΙ Δδοῖ]0 3.1, 17. 
πάθος, οαϑυιβ ΔΟΘΥθ 118 2, 2, 5. 5» 4» 32. 

Ἴ» 3» ὃ. πάθος ἀνθρώπινον, σΔ]Δτηϊ- 
ἴα5, Οαἱ ᾿πα 60 1}}}1ἃ5 πιῆϑπα οϑί 
Οὕποχὶα 5, 4, 19. Ιοειιδ, Ὁ] [τιο- 
ἴμσδα Γ65 Θδύ 7, 3, ὅ, 17. 
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παιὰν, 3; 3; 58. παιᾶνα ἐξάρχειν, ΟΔΥ- 
Πη6η ἐπινίκιον ΘΔ ΠΘΥΘ ν]οίουα Ρατία 
4.1, 6. ΘΧΟΡΟΙῚ ΘΔΥΠΊΘη δα δαχὶ- 
Ἰΐαπὶ Μαγτῖβ ἸΡ]ΟΓΔ Δ πὶ 71,0. 25. 

παιγνία, Ἰυδιιδ 2, 3, 18. 
παιδάριον, ῬιιΘ. 115. 1, 4; 12. 
παιδεία, Ἰηϑύϊ 10, αἸΒΟΙΡ] δ 1,1, 6. 

7. 2, 24. τὴν παιδείαν ἐπιδείκνυσθαι, 
ΒΡΘΟΙΠ 6. αἸΒΟΙΡ]]ηδ6 ΘθΓα 4; 2, 45. 

παιδεύειν, ἸΏΒΌΘΙΘ Τ, 2, 2, 3. ὄρνι- 
θας, ᾿πϑυ 6 γ6 ἀνθϑ, αὖ οδηΐα 580 
ΡΘΙΠοϊδηΐ 4]188 δα Ἰδαθ08 1, 6, 30. 

παίδευμα μέγιστον, ΑἸΒΟῚΡΙΙΏηἃ ΤηδΧΊΠΊδ6 
{|10Δ115 1. 5.11. 

παιδιὰ, ἱαβτῖς. Ὡιιῶ Ἐδρυῶθ; 
παιδικὰ, τὰ, ΔΥΏΆΟΥΘΒ, ΔΠΊΔ51115 7, 5» ύ6οΟ. 

παιδικὸς λόγος, ἸοσῖιΒ, ΒΟΓΙΠΟ 81η8- 
ΤΟΥΠΠΒ᾽ 1.4... 2. 

παιδοποιεῖσθαι, 1 ΕΥΟΒ ῬΓΟΟΥΘΆΥΘ 5, 
Ἅππρ. 

παίειν, ΟΌΡαΘΙΘ, ΨΘΙΌΘΓΔΥΘΟ 1, 2, 2; 
3» 17. [θυ ΤΟΒΙΙΟ 2, 4,10. δ ΓΘ 
ΘΊΔαΙο νῈ] Παϑία οοηυδμδ, ορρ. το- 
ξεύειν οἱ ἀκοντίζειν, 1..4..28. τ: 
8, 5.12. εἰς τὰ στέρνα, [ουγαπι ἰπ 
Ῥβοΐτιβ δαίροτα 4, 6, 4. παίεσθαι τὸν 
Μηβὸν; [ΘΥΘῸΓ 5101] Ῥεγοιίεσθ 7. 3, 

παίζειν τι, ἰασεοίθ. οὖ Ἰοθοβθ ὈΥΟΪοΥΓΘ 
αυϊὰ 5, 2, τΘ. ἀθ. πὸ: 

παῖς, ὃ, ΠΙμαΒ τ, Βοτά οίωτ, θν. τ: 
6, 28. ἐκ παίδων ἐξελθεῖν τ, 2, 9. 
ἐκ παίδων 1, 5. - ΒΘΠΘΙΘ 5, 2, 13. 
ἡ παῖς, ἢ]1ἃ 5, 2. 8. Ρ.16118 8, 4, 25. 
οἱ παῖδες, ἸΙἸΌΘΙΙ 2, 4. 15. 

πάλαι, ἀπάθη 3, 2, 32. οἱ πάλαι, 
ῬΥΪΒΟΙ 5, 5» ὃ. πάλαι ἐπιθυμῶ 5, 
ΟΣ 

παλαιὰ μαθήματα, ἀ]501Ρ1|1πα ἀαάαχῃ 
Ῥεδιοθρίδ 2, 2; 54. τὸ παλαιὸν, ΟἸἸΠη, 
ορρ. νῦν ὃ, ὃ, 1. 

παλαμᾶσθαί τι χερσὶ, τηϑητιτη ΔΥ{1- 
ἤοϊο αὖ δα οῇηοϊθπαάιιπη 8]14 14 4, 
3» 17: 

παλαμναῖος, Β6Θ]ΟΥ ΠῚ νἸ ΠΧ 8, 7, 18. 
πάλη, Ἰυοίδ 1, 6, 322. 
πάλιν, ΥΓΌΓΥΒΙΙΒΊῚ, 2,15. πάλιν ἥκειν, ΓΘ 66 

1..4».28.. 7..5».82.. 8.2. 2- ἀπελθεῖν, 
Ἰπη6.6 γὙϑά 6 5, 4; 22. πάλιν ὀπίσω 
φεύγειν, τοΐρογθ 7, 5» 26. πάλιν αὖ, 
ΒΙΤῺ1]1 ΠΠΟ60 2, 2, 28. ἄθηῆϊο 3,1, 
26. πάλιν δὲ, Ἰθτη 23,1, 18. 

παλλακὴ εἐ παλλακὶς, σΟΠΟΙΙηᾶ 4, 3, 
ἃ. ἐδυξῶιιϑ, 

παλτὸν, ᾿ιαβία τηΔΊοΥ ΕΥΓΔΙΟΥτι6 86 1}10 
ἀῶ, ἀἰδυγῆραῖς, Ὡς ἐῳ οὖ ΘΟΠΊΪΠτΙ5 
δύ δηϊητιβ Ραρ Δ η 60 ΒΘ Ι,.2, 0. 

4. 89: : 
πάμπαν, ΟἸΔΠΪΠΟ 1, 1, 1; 

δι Ως 
ἘΠ 

4. 4. 4. 



408 

πάμπολυς, ῬΟΙΤηΪ5. 8, 6, τη. Ρ]αΓ. 
1,1, 3, 4. 

πανήγυρις, ΠΟηνΘΗΐ5 6,1, 1Ο. 
παντάπασι, ὈΠΙΠΙΠΟ 15 5. 17: 4. 2: 
πανταχῇ, 8Ὁ οὐπηΐθιιβ ΡΥ 85 6, 9, 

20. 8.,.5; τὸ. πανταχόθεν, ππαηὰθ 
ἢ: 1:2}. πανταχοῦ: ΙΕ Ὶ ΕΣ Ὁ: 8. 
Ὁ: 2 22: 

παντελῶς, ῬΓΟΥΒΆΒ, ΟΠΠΏΪΠΟ 1, 5» 7. ὕ; 
10. ὃς 

παντοδαπὸς, ΟΥἸΠ5Β σΘΠΘΥΪΒ, ΨΑΥΤΒ 4, 
28. 7: Ὁ: ΩΣ 

πάντοθεν, ὉΠΑΙΩμΒ 5, 2, 4. 
πάντως, ΟἸΠΠΪΠΟ, 7; 1, 18. πάντως δεῖ- 

ξον, τηοηϑίμα αἸΠσ ΠίοΥ 8, 3, 27. 
πάνυ, να]46. πάνυ μὲν οὖν τ, 6, 4. 

πᾶνυ γὲ 75. 2. 18. “πάνυ δὴ 7. 451. 
οὐ πᾶνυ τι 1.1.1: Ὅ, 21. Καὶ πάνυ 
1 Ὁ, 50. καὶ πᾶνυ, πτολὺ Ὁ Ὑ, 41. 
πρόσω πάνυ τ, 0, 530. πάνυ τοῦτο ποι- 
ήσομεν, υὔϊαᾳ 6 Πος ἔδοΙ θη τι5 5, 3» 2. 

παρὰ ὁ. φοηῖί. παρὰ θεῶν πυνθάνεσθαι, 
6Χ (118 ἩΠἸΘΟΙΈΥΘ 1, 6, 22. παρὰ τῶν 
θεῶν σημαίνεσθαι, ἃ α1ϊ8 ΡοΟΥΘΠΑΙ 
1,0, 2. παρά τινος ἐλθεῖν, Ὁ 4] 0 
ΓΉΪ 1 2, 4.1. παρά τινος μανθάνειν, 
80 Δ]1ατιῸ ἀἸβοθθ 2,2, 6. παρ᾽ ἡμῶν 
εἶναι, Θ ΠΠΙΠΊΘΓΟ ΠΟΒΙΓΟ 6586 2, 1, 9. 
παρ᾽ ὑμῶν, ῬΕΙ͂ νΟΒ, ΟΡΘΓᾶ ΨΟΒΙΓΔ 1, 
5. [8. παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλ εἶν: ΨνΘΓΡΙΒ 
{1|15 ΘΩΊΘΘΓΘ 7. 5» 54: 5. 5 νυ σὸ 
παρὰ Κυαξάρου στράτευμα, (γαΑΧΆΥ}5 
ΘΣΟΓΟΙ ΙΒ 2; 4: 21: ἀκριβοῖ σοι 

πάντα τὰ παρὰ σοῦ, 2, 2, 9. τὰ 
παρὰ Κύρου, ΟΟΥΥΪ ᾿Ἰπαηπαΐαᾶ 2,11,1. 
ὁ παρ᾽ ἐμοῦ, Ἰορσαίιι5 ΤηΘ18 2, 2, 20. 
4, 5» 18. ἐξάγγελλε αὐτοῖς τὰ παρ᾽ 
ἡμῶν 6, τ, 42. παρὰ διδασκάλοις, 
Δριυια τηλρΊΒΕΓΟΒ 1, 2, 15. παρ᾽ ἑαυ- 
τῷ. ἈΡα 56 ἀογη],3,1,10. ΟΌΤη Δ ΟΟΙΙΒ. 
Μιχίατ, Ζ, Ὁ Ὁ 45 ΕΘ 4,320. παρὰ τὸ 
τεῖχος 5» 4. 41. παρὰ πόλιν ἄγειν, 
ῬΓΟΡΙΕΙ 5. ΡΙΘΟΙΘΥ ὈΡθθιὴ ἀθοοΓΘ οχ- 
Θροϊ πη 1, 6, 432. παρὰ τὴν Βαβυ- 
λῶνα παριέναι 5, 2, 29. ἡ παρ᾽ ἐμὲ 
εἴσοδος, ΔαἸίτ5 Δα Τὴη6 1,2,14. παρά 
τινα ἥκειν πάλιν, το το Δ Δ] ]τιθτα 
4, 59 25. παρὰ ταῦτα ποιεῖν, Ἦξδος 
νΊΟΪΑΡ τ, 6, 22. παρὰ ἱερὰ οἱ παρὰ 
οἰωνοὺς, ἸΏΝ 115. ΘΧΟΙΒ, ΔΙΡΊΧΙ5 1, ὁ, 
44. παρὰ τὸ δίκαιον, ΠΟ Γὰ ΟΠ ΟἸτΠῈ 
ἢ» 1,13. παρὰ τὸ βέλτιστον πράτ- 
τειν, Δ οἴοΙο Τροθᾶργα 5.1, ὃ. 

παραβαίνειν τι, τηῖϊρταγο 8]1α 11, ΠΟῊ 
ΠΕΡ ΕΒ 10, 2... 5. 1: 21: 

παραβάλλεσθαι ἴσα, Ῥοτίοι]ο ΟὈ]]ΟΘΓΘ 
τὶ. 

παραβάτης, ατὶ 6 σὐὐτιι Ραρηδί 7; 
τ᾿ 20: 

σταραγγέλλειν, ΘΟΊΘΘΥΘ 1, 2, 5- 2. 3: 

ΙΝΏΕΧ σἀΒ ΟΤΤΩ. 

21, 22; 4,2, 3. ᾿πηρεγαία ἀθίθυγθ, 
ΘΟΙΠΓΠΙΏΙΟΔΥΘ ΟἿ ΔΙΙΘΓΟ 3, 3, 11; 
Ἴο. 

παράγειν, ἃ) Δ]{1{{π61Ππ6 τ] 165 ἀπ ΓΘ 
1η ἔγοῃύθιῃ 861 δ ΘΙ 2, 2; 21. 
5» 4, 44. ἀδάμοογθ ΡῈΥ δοίδιη 2, 
5: ΤΩΣ 

παραγίγνεσθαι, ΘΟὨΓΏΡΘΓΘ. εὐτυχία 4, 
τ. 12: 

παράδειγμά τινι εἶναι, ΘΧΘΙΏΡΙΟ 880 
ΔΙΓοτ ΠῚ ἀΟΟΟΓΘ 3, 25 55- 

παράδεισος, ΥἹΝΆΓΙΓΩ 1, 3, 14: 4» ὅ- 
8: 558. 

παραδιδόναι, γδάογα 3, 2, 22; 3; 44. 
86. ὕγϑογθ, ΠΟῚ ΤΘΡΌΡΏΔΓΘ 4, 4, 6. 
ΤΕΠΌΠΟΙΆΡΒ τηδπααΐα 3, 3, 61. 

παράδοξα λέγειν, τηῖγὰ ΑἸΟΟΓΘ, 7, 2: 
τό- 

παραθαρρύνειν, δΔηϊτηι Δ΄ αθ γα 7, 1, 
τ8. 

παραινεῖν, ΔΠΟΙΙΑΙ 2, 2, 18- 8. ἢ» 

35: 
παραίνεσις, Δα ΠΟΥ ΑΓϊΟ 3, 2, 50. 
παραιρεῖν, ΔαΊΤΠΘΙΘ 6,1, 15. 
παραισθάνεσθαί τινος, ΒΔ ΙΓ ΕΧ 4, 

2; 80. 
παρακαθῆσθαι, παρακαθίζεσθαι, ἀβϑ᾽ 68 

7; 3.10. 5», 8:7’ 
παρακαλεῖν, ΔΥΌΘΒΒΘΟΥΘ, ΔανΟΟΘΑΓΘ 1, 5» 

ἢ. 2.1, 4. 31. παρασΎ ΤΡ ΘΟ. ῦ, 
13. τὴν ὍΟΝΝ ἢδιητηδῖη Θχοϊίαγο, 
ΔΌΡΘΓΘ 7» 5» 22. 

παρακαταθήκη, ἀεροδβὶ(απὶ ὅκα. 34: 
παρακατακείμενος, 1. 6. παριμδα ο. 

Σ: δι 
ΚΡΑΔΘΟΝΝ ΔαΠοΥίαΙΙ 2, 3» 43: ,» 

» 35. οἴα. πολλά τε καὶ ἰσχυρὰ, 
Ἡὐδι, κα λρ» Ψ {1 οορίοβα ργανίατῖιθ 

3» 8; 48. 
παρακέλευσις οἴ παρακελευσμὸς, οο- 

Πογίαιϊο 3, 3, ῃ0, 59. 
παρακλίτης, αὶ Ἰαχίᾶ δοοιιθαΐῖ ΤηΘη880 
2. ΘΣ 

παρακαμῶν τὴν Ψυχὴν, ΔΟΌΘΓΘ ΔΗΪΠΠΙΠ 
ὅν 1:2. 38: 

παραλαμβάνειν τὰ ἔθνη αὐτόνομα ὄντα, 
ΠΔΠΟἾΒΟΙ, ἸΏ ΘΏΪΤΘ 1,1, 4. πατρίους 
ἀρχὰς 10. θησαυροὺς ἢ, 2, 14. δ6οὶ- 
ῬΕΙ͂ 8, 6, 17. 

παραλείπειν, ἀΘΒΘΙΘΙΟ, ΠΟῚ ΘΟΌΓΑΓΘ 5, 
4. 18. τι τῶν τεταγμένων 8, 6, τό. 
ποραλοίκνθοι Τοϑίδτθ ΘΧρ] Δ ἢ ΠτιΠῈ 
5. 3. 5 5 

ἐδ, αἰ το τὼ τητιϊαίϊο, αἰζουπαίϊο ὦ, 2, 
2 

παραλχλάττειβ, ΡΓΘΟΙΘΓΓΘ 1, 4. 21. 
παραμείβεσθαι τὴν πόλιν, ῬΥΘΟΙΘΙΓΘ 

ἘΠΌΘΕΙ 5, 4.» 50. ν 
παραμελεῖν τῶν θεῶν, γοῖη ΕΟἸνΊΠΆΤη 

ὨΘΡΊΡΟΓΘ 1,,5», 14. 



ΙΝΏΕΧ σπσῦξ. 

παραμένειν, ΥΤΩΔΉΏΘΥΒ 4, 2, 40, 42. 
παραμηρίδιον, δτηοτα]α 6, 4, 1. 7.1; 2. 
παραμυθεῖσθαι, ΘΟ. ΒΟ]ΑΙΪ 5.1, 22. 
παράνομα, απὸ Δα νου βδῃΐτ ἸΘρΊθιιβ οἵ 

1η50Ππ015 τ, 6, 6. 
παραπίπτειν, ΟΆ51. ΟΟΟΌΥΥΘΥΘΊ, 2, ΤΟ. 
παραπλευρίδιον, τηιιπἸτηΘηΐιτη Ἰδαίου τη 

6, 4.1 
παρασάγγης. ῬδΙδδαηρα,. ΠΟΙ ἔδγο 

ΓΕΒΡΟΠΟΘΩΒ ΤΠΘΏΒΙΓα 2, 4, 21. ὟΥ͂. 
[ηα. Απδ0. 

σταρασκευάζειν, ἸΠΒΕΓΠΘΓΘ, ΤΠΠΠΪΓΘ 2, 2. 
1. ΡΟΥΒΔαοΓα Ρ, 4. 51. παρασκευά- 
ζεσθαι, 86 ῬΆΓΔΓΘ, Τ]ΘΟΙΑΙῚ 1, 5» 9. 
8» 8» 47. 86 ΡῬδτδ 8 δα Ὀ6]]11Π Β, 
5,6. ὡς αὐτίκα δεῆσον ἐπιδιώκειν, 
856. ΑΓΑΓ 86 βίαίπ ΒΘ] ΌΘΠ]τ1Ὼ 
3, 2, ὃ. παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα 
πάλιν, ρᾶγαθαῦῖ τραϊδαη 1, 2, 12. 
παρεσκευασμένοι εἰσὶν ὡς διαπραξό- 
μενοι ἢ, 5» 45. πολιορκήσειν παρα- 
σκευαζομένῳ ἢ. 5, 12. παρεσκευά- 
σμεθα, Ἰηϑύτςιτητϊιβ, ἀθουύθνίτηιβ 7. 
5, 84. παρασκευάζεσθαι ὅπλα, 510] 

ῬΈΕΙ. Τ, 4. 18. Ὁ; 2, 2}. 
παρασκευὴ, ΔρραγδίιιΒ Ὀ61}1 1, 5. 4. 5» 

5» 2: ὃ: δ. ἘΔ. ᾿ 
παράστασις, Ἰοσ5 ΠΌΘΙῚ 6118 ἰΘπθῦ 1ῃ 
Βίβη 0 ΘΟΥΆΤΩ ΤΟΡῸ 8, 4, 5- 

παραστάται, Ὁ] ἃ Ἰαΐογα ροβιίι8. οϑί 
ΘΒ ΣΕ ΤΡΤΟ; 2.2. 50. 4.55.2]. 
ἌΝ 8: τὶ σον δὐϊαΐϊο!δδ. 2; 3, 
.ς 

παρατάττειν, ΔΟΊΘΙΩ ἸΠΒΓΓΌΘΥΘ 3, 3.) 43. 

4. 2, 27. παραταξάμενος, 8δ016 1η- 
βίγυοία 5. 23, 5. 

παρατείνειν, ΑἸ ΠΈΓΘΠ(Ο ΟΥΙΟἾΔΓΘ 1,2.11. 
παρατιθέναι, οἸθτιΠ ἈΡΡΟΏΘΥΘ 5. 2» 10. 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 8, 2. 3. παρατιθέ- 
μενα, τὰ, ΟἸΌΪ ΔΡΌΟΒΙΠ 2,1, 20. βρώ- 
ματα ἢ, 2,16. παρατίθεσθαι σῖτον, 
5101 ΔΡΡοΠοΙΘ οἰρατη 8, 6, 12. πα- 
ρατιθέναι, ΠΟΥΡΆΓΑΓΘ, ΘΟὨΘΥΓΟ 1Π« 
(6 Γ 56 : αὖ παρατιθεὶς ἕκαστα διῆλθές 
μοι, ΒΙηρι]α 1ἴα πίοι 86 οο]]αΐδ οχ- 
ῬΟΒαΙβι ΤΩΪὮ1 1, 0, 14. 

παρατυγχάνειν, 88 Οἤἴδξδυτο 4, 6, 4. πα- 
ρατυχόντες ἱππόται, Θαμπ]ῖε5Β ααὶ 
[ογίθ δα θγαηΐ 1, 4; τ. 

παραυτίκα. ἐν τῷ παραυτίκα ἴῃ ῥτῶ- 
ΒΘης18, 1100 2, 2, 24. αἱ παραυτίκα 
ἡδομαὶ ὈΥΘΥ͂ΘΕ 1, “δ, Ὁ. 2: 2; 24. 8, 
τ δος 

παραφέρειν, Δα σογηθαθηάτιπι ἈΡΡΟΠΘΥΒ 
τ,» Ὁ: 2,2. 4. ρῥιϑου ο8 2. 
2οτῆξ: 

παραχρῆμα, ΤΟΡΘηΐΘ 3, 1, 17. 
παραχρῆμα. Βα. 2, 4, 12. 

παραχωρεῖν τῆς ὁδοῦ, νἱᾶπὶ ΠσΟΠΟΘΟΘΓΘ 
1}. 28. 

ἐν τῷ 
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πάρδαλις, βαμ ΟΡΆ 1. 4.1.7; 6,.»28: 
παρεγγυᾶν, 6 ἴθΘΙΊΡΟΥΕ 8. ηρο- 

ΤΟΥ͂Θ 2, 3, 21. 3; 2, ὅς 8: σύνθημα, 

ἰΘαθθυάτῃ ΘαΙςθΤ6 3.) 3.58: ΠΟΘΙΘΙΙ 
. ἀράν θε. 

παρειὰ, τηΆΧ1]]ὰ 6, 4, 2 
παρεῖναι εἰς, Δ΄ 6586, ΔνΘΗΪΓΘΊΙ, 2, 4. 

5, 3. 40. ἐπὶ θύραις νεΕ] τὰς θύρας 23, 
25} 12. 13... 8.1, τόν ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον 
εἰ: ἐπὺ τῷ δείπνῳ 25: 22. 

πρὸ. αὐτὸν 2. 4: ΤΟ 59. 45 201 8 11- 
ῬΟτ ΤΕΣ" ΘΟ ΘΟ ΕΘ. ΤΠ ἢ. τη. Ἔν" τῷ 
παρόντι νῦν, ἈΟΟ 080 ΓΘΙΏΡΟΥΙΒ 2, 1, 

20. ὃ: 4: 80. 
παρελαύνειν, ῬΥδοίογν 6 ἢ]. ἐφ᾽ ἅρματος 

ΝΟΣ ΘΙ 9 18: τὸν ἵππον, Θαὰ0 
Ργϑθύθυυ ΘΕ] ΞΡ 8. ΒΕ: εἰς τὸ πρόσθεν 

παρελαύνειν 5. πρὸς ἑαυτὸν 4, 2, 
τσὶ 

παρέρχεσθαί τινα, ῬΥΦΟΙοΥΡΥΘΑΙ Δ] ΘΠ 
2. 2, Ἴ. 6, 3. 9. ῬΙΓΡΟΙΕΓΙΓΟ, ἐπειδὰν 
αὗται παρέλθωσιν αἱ ἡμέραι 6, 2, 58. 
τὰ παρελθόντα 8, 5, 22. 

παρέχειν γέλωτά τινι, ΘΧΟΙΙΔΥΘ ΤἸΒΌΠῚ 
δ] 1715... 2. 15. 4, ἢ. 54. ΠΟΙΆ 29: 
ἱδρῶτά τινι, δα βαάογοπι 88 6χ- 
ΘΙΌΘΓΘ 2.1, 20. φόβον τοῖς κακοῖς, 
ἸΟΉΑΨΟΒ ΘΥΓΘΓΘ 6, 5, 27. λόγον ὑπὸ 
τῶν φίλων, Υυχϊηογοιὴ Θχοιαγα 6, 1. 
9. πράγματα, ποροίλιτη 8110] σοτη- 

τηϊίογα ὃ, 6,4. βέλτιστόν τινα, τοα- 
ἄογα δ] ατιθτη ΟΡ ΠηλΠῈ 1. 2, 5. τινὰ 
τὰ δέοντα ποιοῦντα, ἴῃ ΟΥ̓ΟΪΟ 8]1- 
ΟΝ ΟΟΠΌΏΘΥΘ 2, 1, 22. ἑαυτόν 
τινι εὖ ποιεῖν 5. 5, 33. παρέχεσθαι, 
510] ΘΒΊΟΘΓΘ, ὈΓΘΘΌΘΙΘ 1, ύ, 20. ἧδο- 
νὰς, αἴοιτο. γΟΙΪυρΡία 68. 2: 3: 8. ἀπ 
βλαβεῖς παρέχεται 4.1. 3. ζῶντα, νὶ- 
ὕδιη ἸΔΓΡῚῚ 8, 7.10. ἑαυτοὺς ὑπηρε- 
τοῦντας Β.. Ι, 12. ἵππον δισχιλίαν 
παρέχεσθαι τῷ βασιλεῖ 4.).06. 2: τοὺς 
μαχομένους παρέχεται τριακοσίους 

6, τ, 28. δόξαν περὶ αὑτοῦ 1, 6, 
22. 

παριέναι, Δατηϊτίογο, δα τη Ῥδυμη ἴθ 6 
Ι. 4.96. 5: 2.11, 12. ΡΓΘΘΙΘΥΤΩΙ ΓΕ͵Ε, 
ΠΘρ ἴσοτὸ ὁ; 29.125. πῇ. 8 θα ὐπαμι- 
έναι, ἀροΘάοτδ 7: ἊΝ 41. ἐπὶ τὸ ἀρ- 
᾿ϑὰς ἴῃ ΔΕΓΙΟ ΓΘΡδ8 ΘΟΠΙΡΆΓΟΓΙΟ ὅ, 
τι βίᾳ εἰς οἰκίαν, νἹ ἸΥΓΌΤΩΡΘΥΘ 1ἢ 
κα Δ] ΙΘὨδ 5 2: δ: 

παρίστασθαι, παραστῆναι, ἀβίατο, δά- 
6556 5» 3:10. παρεστᾶσι 8, 8, τῇ. 

παροξύνειν, Θχοιύδνα 6, 2, 5. παβάρονς 
τικὸν, ὨΔΌΘΩΒ νἱπὶ ΘΧοΟϊ Δ ΠῚ 2, 4, 
29- 

παρορᾶν, ΔΗΠΠΔανουΐουθ 7, 1, 5- εἰς 
ἀλλήλους, Ἰηζ ΟΣ] 5,2» 50. πρὸς τὰ 
σημεῖον, οΟμνΟΓΕ 6 Θοιοβ δα 510- 
ΠΌΤ 7» 1. 4: 

] 
ΚΙ 2 



δ0ὺ0 

παρορμᾶν τινα, ΘΧΟΙΐΑΤΟ ΔΠΠΠΘΠΊ 2, 
ἜΡΠΝ ΣΙ ΘᾺ 

παροχεῖσθαί τινι, Ἰαχία ΔΙ] θη ν ΘΕ] 
ΘΌΓΓΙ 8, 5; 1ἅ. 

παροψὶς, ἸΔῺΧ 1, 2: 4. 
παρρησιάζεσθαι πρὸς ἀλλήλους, 06 Γ6 

οὖ ἀροχίθ φο]οααὶ 5, 3» ὃ. 
παρυφαίνειν, Ῥγδοίθπαογα: παρυφασ- 

μένα ὅπλα ΔΥΓΩΔΙΙ 481 δα Ἰαΐα5 ο8]10- 
πα ᾿ΙΧΑΓαΤη]ιι6 δηΐθβ ἰθροθαπΐ 
ΤΥ ΔΙ ἸΠΘΓΠΊΘΙΏ, 860 τπὖ Ιρ58 πη]- 
νογβᾶ 1114 ὑπγθὰ ΒΡΘΟΙΘΠῚ ΔΥΠΊ Δ ΟΙΠῚ 
γοίογγοί 5, 4.5 48. 

πᾶς. ἐκ πάντων, ΟΧ ΟἸΠΠΪΒ ΠΑΓΙΟΏΙΒ 
που τη η5:.2.:2: 20. - 45.060. «πὸ δ. τεὺς 
πάντα κίνδυνον ἔρχεσθαι ἢ, 2. 22. 
τῷ παντὶ, ΟἸΏΏΪΠΟ ὃ, 8, 7, 20. παντὶ 

τρόπῳ, ΟΝ Ὶ5 πιοάο 2, 1,13. τὸ 
πᾶν, ΟΥΠΏΪΏΟ 1,0, 12. πάντας ὅτῳ 5 5» 
3, 50. πάντα ὅτου ὃ, 2, 25: ὃ τι ἂν 
δέῃ, ἐ ἐπὶ πᾶσι 4, 5. 44. πάντα ἀπο- 

νώτερον τῶν ἀρχομένων διάγειν 1, 
6, ὃ. πρὸς σὲ πάντα ὁρᾶν 2, 4,11. 

πάσασθαι, ΔΟΘ]ΌΙΓΕΓ 2, 3, 44. 
πασσυδὶ, σα ὉΠΙΨΟΓΒΙΒ ΘΟΟΡΙΪΒ 1, 4; 

ὃ, 
πάσχω τι, οἷαάο. δἤποϊον, 81.414 Πὰ- 

τηδηλδυαβ τὰ] δόοία 1.) 4:.:22..2. τι 
8. τοῶλ κακᾷς, Ἰαοβίαι “ἢ νυ 24. 
κακὰ ὑπό τινος, τη8}158 ἈΠῚΟΙ Ὁ Δ]|1ατι0 
ἢ» 2, 25. τοιαῦτα ὑπὸ τῶν καμήλων, 
1ϊὰ ἈβΙο απο θαι ἃ ΟΔΠΊ6]18 7, 1; 
27. ὅμοιον οἷον εἴ τις, Ἰάθτη 118 86- 
οἰας ααοα 6 4011, 5, 1ο. οὐδὲν 
θαυμαστὸν παθὼν, ὩΟῺ ΤῊΪΓΠΊ οδϑί 
αυοα οἱ δος δοοϊ οι 4, 6, 4. πά- 
σχειν μεγάλα ἀγαθὰ, τηᾶρτ!8 Ὀ6η6- 
ἢο115 ΔΗΠ]ΟΙ 5, 5, 27. πόολλα φιλικὰ 
ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου, ται] ]5. τη0618 
ΒΠΌΤΩ ΟΥρὰ Π16 ΔΙΠΟΥΘΙῚ αθοϊαγανὶΐ 
4. 6, 6. πήσονται ῬΓῸ πείσονται 
ὁοαα. 5» 3» 30; 4; 24. 

ταίηβ, εἰο ορίϊηιο ργϊηοῖρο ὃ, 
5. δ). ͵ 

πάτριος ἀρχὴ, ΤΟΡΉΤΙΠῚ ῬΑΓΓΙ ΓΗ 1,1, 4. 
κατὰ τὰ πάτρια, γα ῬΑ ]Ο 8, 7,1 

τ χρ Ἴρθντα ἵππος, Θα 118 ᾿ΠαΠΙροηὰ 2, 2, 

ὑ. (. ἐγχώριος. 

ἐμδηκδίαν Ραΐθγπιιβ, Ζεὺς οἴ ἑστία πα- 
τρῷα 7.85 τοὺ 8; θεοὶ 8, ἢ, 
17. 

πούρεμησευά τινος, ἈΝΟΟΔΤΟ ἃ ΤῈ 5, ἢ» 
21. τινὰ τῆς ἀρχῆς, τηδοὶβίγ τη 
ΔΌΥΟρΑΓΘ ΠΟ] ὃ, 6, 2. λόγον, α]- 
ΟΘΠΑῚ ἤποπη ἴδοογο ὃ, 6, 7. παύομαι 
κλάων, ἀ651Π0Ὸ ἤδυθ 1, 4, 2. μεμφό- 
μενος 5, 5: 30. πλέων 4.1,15 οο. 
παύομαι τῆς ἀφροσύνης, ἀεβίπο ἀ6- 
ΒΙΌΘΙΘ. 2,1; 18. 

πεδίον, ΟΔΙΏΡΊΙΒ, ΟΡ}. τὰ ὄρη 2, 4; 24. 

1,.1,.44: 

4) “2 ἢρῖῶδι 

ΙΝΌΕΧ σπ Οὔ. 

πεδινὸς, ΡῬΙΔΏ.5, ΟΔΙΏΡΘΒΙΓΙΒ 1, ύ, 42. 
δ: 5.5 

πέζαρχοι, Ῥγεοίθοῦ! ρϑαϊτιμη 5, 2. 41. 
πεζοὶ, Ρβαϊΐθβ, ορρ. ἱππεῖς 2, 4, 18. 

πεζὴ δύναμις τ, ό, το. 2, 4. 18. τὸ 
πεζὸν 5. 3» 38. τὰ πεζικὰ ἃ: 8: ἢ. 
πεζῇ πορεύεσθαι, φΡεαϊΐοτη [6 ἴα- 
ΟΘΥΘ, ΠῸη) δα ατΐ ΟμΡΥαν τυϑἠὲ 4. 2, 

2. 8,8, 10. αἱ πεζῇ πορεῖαι, ᾿ϊηογα 
Ρεδαρβϑία ὃ, 6, 18. 

πειθαρχεῖν, ΟὈΘαΙΓα ἀπο θα 8,1, 2. 
πείθειν, ρΡοεγβιδᾶθγθ. πείθων ἔπεισε 5, 

ἧς δας 
πείθεσθαί τι, ἴῃ ΔἸΙαα ΓΘ τηοσϑῖὴ ρ6- 

ΤΕΙΘ Ρ»1, 10. 5.16. περί τίνος 8, 
4, 6. χαλινοῖς, ἔγ6Π1Β ΤΕΡῚ 4, 2» 9. 

πειθὼ, οὈδαϊοηΐα 2, 3,19. 3» 3» 8. 
πεινῆν χρημάτων, ΝΘ ΘΠ ΘΗΪΕΙ ΘΧΡΘίο 8 

ῬΘοσηΪα8 8, 3, 30. συμμάχων, σαρ]- 
αἸΒΒΙ ΠῚ ἢ 6586 ΒΟΟΙΟΙ ΠῚ ἢ, 5» 50. 

πεῖραν λαμβάνειν, ροΥΙΟα] τη ἔδοθγα 2, 
35. 38. ὅ,τ; 5Ά.. διδόϊνεν αὐ 5. 
ἔχειν, ῬΘΓΙΘΌΠΙη ἴθοῖββ6 4,1, 5. 

πειρᾶν γυναῖκα, ΤῊ] Θ115 ΡΟ [Δ Πὶ 
ὑθηΐδυθ 5, 2, 28. 

πειστικὸς λόγος, ΟΥΑΙΟ νἱπὴ ΠΔΌΘΗΒ 
ΡΟΥΒαΔάΘηαΙ 1, ύ, το. 

πέλαγος, τηᾶγ8 αἰΐζαπῃ 6, 1, τύ. 
πελάζειν, ῬΓΟΡΙᾺΒ δοσθάθιθ 1, 4, 7» 

20. 
πελτασταὶ, με]ζαβίδο, ροα]ζοβ. ᾿πβίσι οὶ 

ΡοΪΐα, ἢ. 6. κέ τσ ΤΩΪΏΟΤΙ 1, 4, 16; 
5.8. 2.1, 5. ἃ 3, ἤ- 8. 5 ἘὉ 

πεμπὰς, ΒΟ πη ἀθοιτία 2,1, 22. 6 πεμ- 
πάδαρχος, ῬγδοξδοίΒ ΒΘΠ] ἀΘΟΙΓΊΘΟ 
2,1, 22, 23, 30. 2, 3, 21. 

πένης, ῬΡΔΌΡΘΓ. οἷς πενέστερος γίγνομαι 

ὃ» δ' 27: 
πενθικῶς ἔχειν τοῦ ἀδελφοῦ τεθνη- 

κότος, Τηοτύθτη γα "5 ἸαρΘΓΘ 5, 2, 7. 
διὰ πένθους τὸ γῆρας διάγων 4,06,0. 

πεπαίνεσθαι, ΤΟ ΓΙΡΑΓΙ, 6 ἴγὰ 4, 5,» 
28. 

πέπλοι, αἰ αηιϊοίι Οἱγὴ 3, 1,12. αἷ6 Ὁὸ- 
δἐϊδιι5 ηνιϊοὐγίθιιδ 5, 3, 67. 5»1,6. 

περαίνειν, ῬΟΙΠΟΘΙΘ, ΡΥδοβίασ : τὰ δέ- 
οντα 4, 5. 388. ὅ τι μέλλεε ἢ)» 2, 24. 
τὸ προσταχθὲν 5, 3, 50. 

περᾶν, ΤΥΔΉΒΙΡΘΥΘ νἹϊαΠ 7, 2, 20. 
περὶ, 6. φομῖξ. ῬΥο, δὰ ἀρθίοπαθηδαμη 

3. 3.44. Ἃ6, αυοᾶ εἰπεῖ: περὶ 
τροφῆς 1, 0,15. 46, ῬΙΟΡΙΟΙ : φι- 
λονεικίαι περὶ 2.1, 22. περὶ τοῦ κοι- 
νοῦ, ΤΕ ΙΡ. ρταῖ!α 1, 2,13. περὶ τινὸς 
φοβεῖσθαι 3, 1, 22. ΟἸώη αοοιιδ. 
τοιοῦτος περὶ ἐμὲ, (8}1 οΥρᾷ τη6 8]- 
ΙῺὴΟ 5» 4,12. ὅ,1, 47. περὶ ἐκείνην 
τὴν χώραν, Ἰῃ 115 ΙΟ(18 3, 2, 7. περὶ 
τὸ βασίλειον, ΟἸΤΟΤΙΓ ΤΘΡΊΘΏῚ 2, 4, 4 
περὶ μέσας νύκτας, 58} ποσίθτη π|8- 



ΙΝΌΕΧ απ άσῦϑ. 

αἸδπ 4: 5» 13. οἱ περὶ αὐτὸν, 88.6]- 
1165 6]08 1, 4, 18. 58] 8, 2, 8. 

περιάγειν, ΟἸΥΟΙΠΙΔΟΘΙ 1, 3, 3. 2» 2» 
28. 

περιαιρεῖν τὸ τόξῳ μελετᾶν καὶ ἀκον- 
τίῳ, ΔΌΓΟΡΆΓΘ 2. 1, 21. περιαιρεῖ- 
σθαί τινος τὰ ζηλα ΔαΙΤΉΘΓΘ. ΔΙΤΩ8, 
Δ]ΙΟὰΪ 8,1, 47. 

περιάπτειν τινὶ τιμὰς, ὨἸΟΠΟΙΊΡιΙΒ ΟΥ̓- 
ὨΔΙΘῚ, 5, 9. 7» 5» όο. ἀνελευθερίαν, 
ἩΠΙ ονα δ 5 Ἰρποι απ οΟηΐΓᾶ- 
Βεγα 8, 4, 32. 

πεβελλέσθαι, ΔΌΪΟΥΥΘΊΙ, 4. 17. λείαν, 
Ριδοάδτη ἴδοθγθ 3, 3. 23. οἰγοιπι- 
ἀΔγ6, οἴηρθτθ 6, 3, 30. τάφρον, οἃ- 
βίγα τη] Ώ118 [0888 3, 3, 26. 

περιβλέπειν, ΟἸΓΟΌΠΙΒΡΙΘΘΙ 5, 1, 4- 
περίβλεπτος, ΠΟΗΒΡΙΟΙᾺΒ 6, 1, 5. 7» 5» 

88. 
περιβολὴν ποιεῖσθαι, ΟἸΤΟΌΓΊΪΓΘ 6, 2, 

80. 
περιβραχιόνιον, ται] πΘηαπα ὈΥΔΟΠΪ- 

ΟΥ̓ΠῚ, ὈΓΆΟ1416 6, 1, 51; 4: 2. 
περιγίγνεσθαί τινός τινι, ΒΌΡΘΙΑΥΘ 8}- 
ΕΠ 18 3,1, ΤΟ. 8:,.2. 15..20.. εὖ- 
πόρως, ξοταπιοαθ ΒΌΡΘΙΑΓΘΊΙ, ύ, 9. 

περίδρομος, ΡὈ] ἴθι ΓΥΓΊΓῚ ΉΤΟ 
ό,1, 53: , 

περιέπειν ὡς φίλον, αὖ διμϊούτη {γ86- 
[76 4: 4; 12. 

περιέρχεσθαι, εἰγουπηδρῚ, ΡΥΘΘίΘΥΊΓΘ, αἷ6 
απηο ὃ, 6, το. οἰγουῦΐγθ, ΟὈἾγθ. πρός 
τινα 8, 2, τό. 

ἀμβει γεα θα, ΟἸΠΡῚ, οἸαια] 7,1, 24. 
περίζυγα 6, .2, 32. δῃποῦ. 
περιήκει ἡ ἀρχὴ εἰς αὐτὸν, ἰθτηριιβ. ᾿τη- 

ΡΘυΠαπα δα ΘΙΛΠῚ ἀοία] 4, 6, 6. 
περιιστάναι περὶ, ΘΟ]]ΟΟΔΓΘ Οἰχοᾶ 7. 

5,1. περιίστασθαι τὸν λόφον, οἰη- 
8676, ΟὈΒΙάθγθ φΟ]]θ πη 3,1, 5. περι- 
στήσασθαι, οἰτοιπι 586 βίδυθ 1. ΌΘΥΘ 
7» 5» 41. 

περικαλύπτειν ἐν ἱματίῳ, νεϑίθ νΘΙθΓ6 

7» 3» 18’ 
περικαταρρήγνυσθαι τὸν πέπλον, 510] 

ἸΔΟΘΓΆΓ6 νϑϑίθιῃ 5.1,Ὸ0. 
περίλοιπος, ΤΟ] 8 6, 2, 21. 
περιμάχεσθαι, ἀπαϊατιο ΡΌρΠΑΓΘ 7:1 
"ἀν 
περιμένειν, ΘΧΘΡΘΟίΑΥΘ 7: 5. 20. 
πέριξ, εἰγοιιτηοῖγοαᾶ. τὰ πέριξ ἔθνη, 

ΘΘηΐαβ ΠΠΙΠΤη8 1, 5, 2; 6, το. 
περίοδον πρώτην περιφέρειν, ῬΥΪτα ΤΩ 
ξεΥ Ο] ΠΏ, 861, ὈΥΪΠΊΔΙ ρῬα ΠΔΤΩ, ΟἸΓ- 
ΟὈΠΓΟΙΓΘ 2, 2, 2. 

περιοικοδομεῖν, βεβί ἸΠΟΪ αΘΙΘ 1, 4, 
1. 

περιορᾶν, ΠΘΡΊΙΡΘΓΘ 1, 5, 10. 8..8.. 15. 
περιπίπτειν, ᾿πΠοΙάθτθ, νοσήματι Ἵ: ̓Ξ 

27: 

501 

περιπλανᾶσθαι, ΟὈΘΥΤΑΥΘ Ι, 3, 5. 
περίπλεα, δ ροΥνδοιια 6, 2, 52. 
περιποιεῖσθαι τὰς ψυχὰς, νἱΐάτη {6 ΓΥἹ 

4: 4,0. 
περιπτύσσεσθαι ἔνθεν καὶ ἔνθεν, Ὠϊης 

1η6 ΟἸΤΟπ μα απο γΘ ἢ πα ΩΟ. 
περισπᾶσθαι τὴν τιάραν, οδΡΙΓ1 ἀθίγα- 

ἤ6Γ6 ΠΆΓΔΙΩ 3,1, 12. 
πεβεστραξθελεηείέθαι. ΟΑΒΕΓΙΒ. ΟἸΓΟΌΠῚ- 

αδΥΘ 3,1, 6. 
περιταφρεύειν, ἴοδϑδα ΤΩΠΪΤΘ 3, 2; 

28. 
περιτέμνειν, ἸῃΓΟΥΟΙΡΘΙΘ 5, 4» 8. 
περιτίθεσθαι, ἰμάπθγθ 2. ἢ: ὍΣ 
περιττὰ τῶν ἀρκούντων, ΡΙαγα αὔδιῃ δά 

νιίατη βϑυαηΐ ὨΘΟΘβΒδΥΙα 8, 2, 21, 22 
τῷ περιττῷ κυκλοῦσθαι, λα ΕἸ μη ας 
ΘΧΒΌΡΘΙδηΐθ ΟἸΓΟΠηαγα 6, 5, 2Ο. 

περιφανῶς, ον ΘὨΓΟΥ 5» 1, 22. 
περιφέρειν, 46 ο1015 ἴῃ ΟΥ̓ΌΘΙη ΟἸγοῦτη- 

ἔβγη 185 δα βιηρι]οβ ΘΟΉΨΙνΔΒ 2, 2; 
2. 3. 4. 

περιφορὰ, ΟἸΤΟυΙΗ]ΔΙΙΟ 2, 2, 4. 
πέττειν, ΠΟΠ]Π6Υ6. τὰ πεττόμενα ἐπὶ 
τράπεζαν 8, 8, τύ. 

πῆ. α1οὸ ρϑοῖο Ι, ὁ. 14. πη. ἈΠηθο Ιοοο 
5» 4» 40. εἴ πῃ, 5ιοιὶ .7».1, 39. 
81 σὰ ΥΑ[ΟΠΘ 5, 2, 26. εἰ μὲν ἔσται 
πῇ 7» 8: 84: 

πηγαὶ τῶν καλῶν, [οηΐο5 ταγατα Ρὰ]- 
ΟΙΆΡ τη ἡ. 2: 12- 

πιέζεσθαι, ῬΥΘΙῺΙ 5. 4; 6. ταῖς συμφο- 
ραῖς, ῬΥΙΘΏΠΪ Τη8}18 7, 2. 20. 

πιθανὸς, δὰ ΟὈΘαϊοη τη μαγαΐίιιβ 2, 2, 
ΙΟο. δα [δοϊθπάδιη ἤάθῃ ἀρίαβ ύ, 
4: δ: 

πῖλος, ΒίΓαρ]α 5, 5, 7. 
πίνειν, ῬοΟΐΔΓΒ, 4, 5. 7. 8. ἐκ φιαλῶν Ρ. 

3, 2. τὰ τῶν πολεμίων 6,1, το. 
πίπτειν, ΟΔΕΥ6, εἰς γόνατα 1, 4, 8. τη 

Ῥγαϊϊο οααὶ 1, 4, 24. 
πιστεύω τούτοις ἐμμόνοις ἔσεσθαι, οΥδ- 

ὯΟ Πο5 ἴογθ ἤγτηοβ 3, 9, βῦ-. ἡμῖν 
πιστεύετε καλῶς διαπεφυλάχθαι 4, 
3: 40. ταῦτα πιστεύω σοι 5» 4: 32. 

εἰ τῷ ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν 
6, 4, τ8. πιστευόμενοι, ααογατα Πα6ὶ 
Αχια σΟΙΏ ΠΟ 4.0 2. 8. πι- 
στευθεὶς, στη 165 61 βϑϑοί παθιΐα 

,ὅ 85 7.5 : ς 
πίστις, ῬΙΟΙΏΙΒΒΊΓη, πίστεσιν ἐξαπα- 

τηθέντες, ῬΙΟΙΏΪΒΕΪ5. ἀθοθρίὶ 8, 8, 2. 
πίστιν διδόναι καὶ λαβεῖν ἢ, 1, 44. 
διασώζειν τι ὡς μάλιστα ἐν πίστει, 
ΒΟΥΨΑΓΘ Δ]1] 016, αἄθοὸ τὸ 465 Πᾶ- 
Ὀδαίαν ΤΑ ΧΙΠΊΘ 1, ύ, 10. 

πιστὸς, ἢ 6115, αὶ Πα 6π) ἀαΐατη βουναὶ 
5. 3.23: 4.1. 6,1, 32. ἢά6 αἱρ- 
ΠΒ ὕ,1,.42. πιστὸν, ΟΥΘαΙΌ116, φαοα 
βάδιη ἔδοϊϊ 6,1, 40. βάδὶ ρὶρῃαβ 92. 
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Τ᾽ 27: 4.2. 15: πιστότερα ἔργα Ἴ» 

5. 4. πιστὰ ἠξίου γενέσθαι, ἢ ε5 
αὖ Πγμηδγθίιγ, ροβία]ανιθ 7, 4. 23. 
πιστὰ διδόναι καὶ λαμβάνειν, ἢ θΙὴ 
Π1Ὸ ΕἸ Οα 6 ἀ816 2. 2, 22. πιστὰ 
θεῶν ποιεῖσθαι, 4115 ὉΓΘϑΌ 5 βάδιη 
ἄδΓΘ, ἸὈΓΆΓΘ 4, 2, 7. 

πίττα, ΡΙΧ, 7: 5: 23. 

πλάγια, τὰ, ἰαύεγα ΔΡΎΩΪΏΙ5 αὐτο Δ Ο]6] 
Ἐ: 29 ἘΞ 7» 1) ἢ. τὸ, “πλάγιος Ὁ- 
Πααῖ5, ὑγαηβνοῦβιιβ. ἐκ πλαγίου, 
ἃ Ἰαΐεσα 4.1, 18. λαβὼν πλαγίους 
τοὺς πολεμίους, ἃ Ἰαύογο. Δαογίιιβ 7. 
Ἷ, 2ὅ. 

πλαίσιον, ἀρτηθῃ ἔογτπο απ Γαΐθ ὁὉ- 
Ἰοπρθο 5».2, 30. 

πλατύνεσθαι, (Ἰ] ἴα 1, ΔΙ ΡΠ] ΠΟΔΤῚ 5, 5» 

πλατὺς, ἸαϊΒ Ὁ, 3. 26. 
πλατύτης, ΔΙηΡ]Π 0 ΘΟΓΡΟΙΙΒ 1, 4; 

εἴ: 
πλέγμα, τοῖθ 1, 6, 28. 
πλεθριαῖος, ὨΔΌΘἢ5 τηᾶρηΙ ]πϑιὴ Ρ16- 

[ΠΓἸ 8. σθηΐζατῃ ρθ πὴ 7, 5» 11. 
πλεονεκτεῖν, ΤΩΘ]1ΟΥ5 6556. ΘΟΠΟΠΙΟΠΪΒ 

1, 3,18 οἰο. τινὸς, ΘΧ Δ]1σ] 8 ἴη- 
ΘΟΠΊΠΟ 18. δὰ οοϊηπμηθάα ΘΟΠΊρᾶ- 
ΓΆΥΘΊ, 6, 31, 32, 33, 37. πλεονε- 
κτεῖν τοῦ ἡλίου, τοῦ ψύχους, τῶν 
πόνων, Ρἷτι5 εοϑίι8, ΓΙρΌΓΙΒ, ἸΔ ὈΟΓῚΒ 
ῬΘΙΕΓΥΘ Ι, 6, 25. πλεονεκτεῖν τινός 
τῖνι, ΪΙΟῸΪ ὈΥδΟΘίαυΘ τὸ 4. 3; 21. 
τοῖς ἀσκήμασι, ΘΧΘΓΙΓΟΙΠ5. ΘΧΟΘ]ΊΘΥΘ 
7» 8. 19. τιμαῖς καὶ δώροις, ΡὈγεΘοΥ 
ΙἸῃ ΠΟΠΟΙΙθι18. οἵ ῬΓΈΘΙΏΙΙΒ 2, 2, 20. 

ὃ, 4: 4. 

πλεονέκτημα πολὺ τοῦτο ἡμῖν νομίζω, 
ἢθο ΠΟΒ τηπι]ΐο 5 ΡΘΥΊΟΓΘ5. ΓΟ ΠΡ 11 
6586 ΔΥΡΙΓΓΟΙ 3, 3. 10. 

πλεονέκτης τῶν πολεμίων, ᾿ΠΟΒΕ15 σ0Π|- 
ΤΟ ουτιτη ἸΠ ΘΙ ΟΘΡίΟΥ, 4111 6χ ΟΕ 
ἸΠΟΟΙΠΊΟ( 18. 5118 σΟΠΊρΡΆΓΑΓΘ βἰπαοί 
ΘΟΙΠΙΠΟαᾶ 1, ὕ, 27. 

πλεονεξία, ϑὕπα!ιπη Θχ Δ] ΓΘ 18. ΘΟ η- 
ΤΠ0 618 818 βΡΑΓΆΠΩΙ οοτητποῦδ, πΐ 
πλεονεξίαν τινὸς κατηγορεῖν 5, 5:10. 
ἃΥΐθ8, {115 4015. ταὐύατσ, πιῦ 51} Ρὸ- 
ΤΟΥΤῚ ΘΟΠΑΙΠΟΠΘ6, απ Αἰΐο 1, ὅ, 
28, 35.320, 41. ἐπὶ πλεονεξίᾳ ἄρχειν 

Θ:. Ἢ» ΖΔ. 
πλέος, Ρ]δπιιβ. εἰρήνης πάντα πλέα ἢ ἦν 

ΤΗ͂Ν ΚῚΣ ΘΟ ΑΙὨΙΠΔΓῚΒ, ἡ χεὶρ πλέα 
σοι ἀπ᾽ αὐτῶν ἐγένετο 1.3» ὃ» 

πλευρὸν, ΟοΟΥηῖι, ἰαΐιι8 δοὶθὶ ὦ, 2, 

834: 
πληγὴ. ἰοίτι5 4, 2, 22. πληγὰς λαμβά- 

νειν, ΨΘΥΌΘΥΔΙΙ 1, 3, τ6. πληγαί τι- 

νος, νου γα, απὸ 0 ἀἰ]αὸ ᾿πῆ]- 
συητῦ 2, 3, 20. 

σγλῆθος συνελθὸν, ἙΟΟΙΟΙΟ τα} τι 2. 2. 

ΙΝΘΕΧ σπΟῦξ. 

20. τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων 4, 1, 
Το. ὦ, ἃ. ὃ: 

πλὴν, ὀχ δα δπι ἘΣ 29 4. 1. ΣΉ ΠΥ 
οὐην σοηλ. ὈΥΘΘΙΟΥ 4. Ὁ» Ὁ. ἡ πΠ 
Ώ181 406 4, 2, 2 

πλησιάζειν μᾶλλον τῶν ἄκρων, ῬΓΟΡΙᾺΒ 
Δοσθάθγα 86 79 ΠΟΙ .ΠῚ 2, 2, ὃ. 
οατη ἀδῖϊνο 7, 3. τό. 

πλησίον εἶναι, ῬΓΟΡ6 0 6886 3, 3» 5. 
πλησιόχωροι, νἹἸΟΊΗ] 4. 5. 24. 
πλησμονὴ, ϑαϊιοΐαβ 4, 2, 40. 
πλήττειν, νΌΠ]ΠΘΙΆΓΘ ΘΙΏ]ΏΙ15 2, 3. 10, 

ΤΌ. μ᾽ δα 10:7, 1, 57. 
πλινθίον μικρὸν, Ἰαΐθγο 8 7ν 19 24. 

πλουτεῖν, αἸν᾽ΐοθΙη 6886 ν6] ΠΟΥ ὃ, 2. 
80. 0ΌῚ Ροτΐ. 

πλουτίζειν ἑαυτὸν, 88 ἸΟΘΕΡ]ΕΐΔΥΘ Ρ, 1; 
28. 

ποδάγρα, ΡΘάϊοα 1, 6, 28, 
ποδήρης ἀσπὶς, ΟἸγροαβ δα {0188 τι8- 
46 ρμρογηρθηβ, φιαίς Π|αα. Β΄, 
8480. πυοσαΐι" ἀσπὶς ἀμφιβρότη Ό, 2, 
1ο. χιτὼν ποδήρης ύ, 4. 2. 

ποδίζειν, Ῥ6 (65 ΔΠρᾶτο : πεποδισμένοι 
ἵπποι 3, 3, 27. 

ποθεῖν, ἀΘ51]ΘΓΥΆΤΘ, τὰ οἴκαδε 1, 3, 4. 
πόθος, ἀοβ: θυ! απ 2, 1, 28. 

ἴ, 4ιιο. ἀπορῶν ποῖ τράποιτο 2, 1, 4. 
ποι, 8]]ΟἼ, ἃ, 28: ΡῈ ἘΝῚ 

ποιεῖν, ΒΔ οΥὰ [άΠΘΓΘ ὃ, 3, 24. σα Ἰῃ- 
Πηϊΐ. ποιῶ εὖ ἀσκεῖσθαι ἕκαστα, εἶ- 
ἤσϊο τι βιηστ]α τϑοΐθ ΘΧΘΓ ΘΠ 
1,0, τϑὃ. ποιῶ λανθάνειν, 60 ἰὰ- 
ἴΕγ6 1. 6, 40. ποιῶ τινα μάλα αἰ- 
σχύνεσθαι, Ῥιυάογοπι τηᾶρηαπι 8]}- 
Ὅν] ἸΠ]ΊσΘΓθ 4; 5» 45: οὕ ΡᾶΓΌΟΙ- 
ΡΙΟ: πάντα ἐποίουν πείθοντες, Β64 8]0, 
561 ΟΙΠΠΙ 5Βίπαϊο, βαδάθθαηΐ ρ, 4: 
2. ἐποίουν, ὡς ἂν ἀσφαλέστατα 
εἰδείην 6, 5, τ8. ἀῃηποί. οἷ δα 7, 3, 1Ο. 
ΟΌΤῚ ΠΟΙΏΙῺΘ : ποιεῖν ἁρπαγὴν, ὈΥ͵ΞΟ- 
ἀπ] ροϊθβίαίθπη οοποθάθσα ἃ}}18 
᾿ 2,12. τὰ δίκαια, τοοῖθ ἴΆΘΘΓΘ 3, 
1, 15, 21. γέλωτα ἔκ τινος 2, 2, 15- 
εἰρήνην τινὶ, ῬΆΘΘΠΙ ΤΘΟΟΠΟΙ ]ΔΓΘ ἃ}}- 
Οἱ 4, 2.12, 17. ἢ, ἃ, πέΠέΠο τὺ 
μεγάλην 1, 4,114. 2, 4.7.  τϑδι- 
γὴν, ΟἸΔΠΊΑΓΘ. 3,1, 4. φυγήν τινι, 
ἴῃ ἤιραπὶ ΟΟΠΊΡΘΙΪΙΕΓΘ 1, 4; 22: 
τὰ ἐπιτήδειά τινι, ῬΆΓΑΥΘ Δ4]Γ6 1] 
ΤῸ δὴ νἱΐᾶπη ὨΘΟΘΘΒΆΓΙΩΒ 4, 2, 
4. τὰ δέοντα 5. 1, 20. ποιεῖν κακὰ 
τοὺς πολεμίους, ἀάτηηο Δ ΠΟΘ 6 3, 2. 
15. 5. ἃ, 16. 1.7. πεν τοὺς 
πολεμίους 1, 6, 28. τι τοὺς πολεμί- 
ους, ΠΟΟΘΙΓΘ ΠΟΒΕΡᾺΒ 4.23. 7. φίλους 
πλεῖστα ἀγαθὰ, δἃτηϊο]8Β Ρ] ΓΙ ΠῚ 11 ΠῚ 
ΡΙΌΑ 6886 5. 3; 9. ταὐτά τινα, Θοάδιη 
τη0610 ἰγδοίαγο 2, 3, 18. ἔξω βελῶν 
τὴν τάξιν, διιὰ πὶ ΘΠ ΓΙ τῇ Θχίγα ἴ6- 



ΙΝΌΕΧ απ ῦσῦϑ. 

Ἰουαπὰ Ἰδοΐαπι ΔΌΘΙΟΘΙΘ 4, 1, 2. 
πεποιημένος σῖτος, Οἷδτι5 ρᾶΓαίτ8 4: 
5»1. πεποιημένα παρέχειν, ΠΟἸΙΏΠΊ6- 
αἴσχη Ραγαίατη ΒΡ ρΘαιΐαγα 2,1, 21. 
ποιεῖσθαι τὰ ἐπιτήδεια, νἸοΐατη ρᾶ- 
ΤΆΓΘ, τη ]6πᾶ0, ρ᾽ηθθη6ο, ΠΟ 660, 
Α558Π60, εἴς. ὃ, »»5- ποιεῖσθαι μέγα, 
ΤΩΔΡῊΪ [λοΘγΘ Ομ, ἡ 7. ἢ, 2, 10. περὶ 
παντὸς, Ὠ1] ΟΥ5. ΠΘΟΙΘ Ρού 8 4α- 
ΟΘΙΘ αυδῖῃ 1, 4: 1. περὶ πολλοῦ, 

ΤΠΔΡῊΪ [Δ ο]6 8, 1, 26. διὰ μέσου, 
ΥΘΟΙΡΟΓΘ ἴῃ τηθἀϊ τη 6,3, 2. ποιεῖ- 
σθαι παῖδα, 510] αἀορίαζα ΠΠ] απ 4, 
6, 2. παῖδας, 11 6ΓῸΘ ῬΙΟΟΓΘΆΓΘ 5» 
3, 10. ποιεῖσθαί τι ἐμποδὼν, μαῦϊ 
5101 ἸΠΓοΥτὶ Δ] αυϊὰ ἱπηρθα!μη θη] 4, 
2; 46. εὐνούχους ἢ. 5» ύῃ- θυσίαν, 
ΒΔΓ [ΔΟΘΓΘ 6, 2, 6. ἰσύόμοιρόν τινα 
4. 6, 12. κοινωνὸν, ΡΔΓΠΟΙΡΘΙ τοα- 
ἀοῖ6 6, 1, 40. λόγον, αἰΒΒΘΓΘΙΘ 1, 
6, 12. μάχην, ἢ. 6. μάχεσθαι 6, 2, 
τ6. νόμιμον, Ἰαρα᾽ ΒΔ ΠΟΙ 8, 4, 5. πο- 
ρείας 5; 2: 31. πολέμους, Ὁ611α σο- 
ΓΟΓΘ. 8, ὃ, 20. πεποίησο πιστὰ 4; 2, 
ἣ: ἅ τε πρὸς τοὺς φίλους ποιητέον 
καὶ ἃ πρὸς τοὺς ἐχθρούς τόνοι. 

ποιητὴς τῶν πρὸς τοὺς Ἔεττ ΚΟ μηχα- 
νημάτων, αὶ 510 ἸΠρΘΠΪΟ ΘχοορΊίαϊ 
αὐτο ὨΟΒΌ 5 ΠΟΘΘΠΩΙ 1, 6, 58. 

πολεμεῖν τινι, ὈΘ]]ΤῚ ΘΌΓΘΓΘ ΟΌΠῚ 8}1- 
αυο; 3, 1, 10. ΟΡΡΌΡΤΠΔΙΘ, ΔΟΟΙΒΆΓΘ 
το ϑάντ. 

πολεμία, ἧ, ΠΟΒΙΟΌΠ 1, 6, 11. 2, 3. 
1: 

πολεμικὸς, ὈΘ]]ΙΟΙΒ 1, 5, 9; 6. 12, 18. 
ὍΘ. Ὁ. 51. ΕΠ ΘΟΒΙ15..5.. 5. 5.2. 17. Εἰ, 
62. πολεμικῶς ἔχειν πρός τινα 8. 2, 
25. 

πολεμιστήριον. τὰ πολεμιστήρια, ἃρρᾶ- 
γΤαΐτιβ Ὀ61116], Γ6 5. τ Ἱ]Π]41718 8, 8, 26. 
ἅρματα, οὐὐγὰ8 ὈΘ]]1οἱ 6, 1, 29. 7, 
1.47. 

πολιορκεῖν, ὉΥΌΘΠῚ ΟὈΒΙΔΘΙΘ 2, 4, 12. 
ΘΧΡΌΡΤΔΙΘ 1, 5» 2. πολιορκεῖσθαι 
0, 1, 15 δϑβϑὺ ᾿πορὶᾶ ΟοΙηχηθδίιβ 
Ῥτθτηὶ. 

πόλις, ΟΥΌΒ, 51η6. Δυζίοι]0 1, 4. 17. 5» 
Ὁ. τ Ὁἴ ΟἸΤΘΘῚ ΤΣ 4:25; ὁ,.85. ἐν 
ταῖς πόλεσι 8. 2. 28. 1. 6. ἴῃ αἀδτηο- 
ΟΥΔΙ]15. 

πολιτεία, ἴοΥΠη8 ΟἸνΙΓΔΕΒ 1, 2, 15. 
πολιτεύεσθαι ἄλλως πως, 8411ἃ απιαάδτη 

οἰνιαὐ]5 ἔου πηγαὶ αἱ] 1.1,1. 
πολιτικὸς, ΤΟΙΡ. σΕ ΡΟ Δ 88 ρουϊξιιβ 2, 

2, 14. πολιτικώτατον κτῆμα, ΥῈ5 
ΤΩΔΧΊΤΩΘ ΟἾΥ1118, ΟἸνιῦδ 1 τι0} 155] τη8 
᾿Εν» ΕΖ: 

πολλαπλάσιοι, τηυ]ῦο Ρ]Όγ6Β 1, 
ΠΡ. τόν βοῇ: ρα πὶΐ. ΒΕ, 2;.20. 
2. 866: ἢ 8: 2. 18. 

8: 9: 
8.8. 

δὺ0 

πολλαχοῦ, την }018 ]ΟΟ18, 886 068 2, 2, 14. 
πολλαχοῦ καὶ ἄλλοθι ἢ, 1, 20. 

πολυδωρία, τηπη!Πορηΐϊα 8, 2, 7. 
πολύευκτος χρυσὸς, αυτατη νοὐῦβ Πο- 

τηϊ μη ἰδηΐοροῦθ οχρθίζαμη 1, ύ, 
48- 

πολυλογία, Ἰοαδοϊία8, 
ἡπᾶχ 1:54. 2. 

πολυπραγμονεῖν, ΡΙαγὰ δαΐ 8118 ἀθΥθ, 
ααδῖῃ αποα δῦ ἀδηηδηααίτιπη δαΐ 
᾿τηρογαίππηι ὃ, 6, 2. 

πολύς. οἱ πολλοὶ, να]ρσαβ, τὰ] παο 
8, 2, 4. πάντα πολλὰ 4, 6, 11. πλέ- 
ονες οὗ πλείονες 84 8, 4, 2. πλείω 
οἵ πλείονα δα 8, 23, 4ο. πλείων καὶ 
πλείων ὄχλος 7: 5» 30. 

πολὺ πρὶν, τηυ]ῖο ὈΥΙ5 α18ΠΊ 2, 2, 6ο. 
πολὺ μᾶλλον 3,1, 20. πολὺ μάλιστα, 
Παδιη ΤΠ]ΔΧΙΠηΘ ὃ, 45. 2} πολλὰ, 
γ8]166, ται ]015 τη 0615 7, 3. το. 8, 3, 
47. πολλὰ συνεῖναί τινι, ταῦ] Πὶ 
6556 ΟΠ Δ]ἋῈΟ 1, 5:14. τὰ πολλὰ, 
ῬΙΘΓαΙΠ46 8, 1, 14. τὰ πλεῖστα, 
ΡΙΒΓα πα 1,4, 22. πλεῖον 8. πλέον 
ἔχειν, 1. 4. ἜΒΚῈ δνν Ι, 3, 18, εἴς. 
οὕτη ρϑηϊ 7.9 5» 61. τί ἐμοὶ πλέον 
8» 8: 34: 

πολυχειρία, τηυ]πᾷο ΠοΠλΪΠπΠη ΟΡτ5 
ΔΟοΥΘαΙ θη Πη 3, 2, 26. 

πολύχρυσος, δΌΤΟ ΑὈΘΠαΔΠΒ 2, 2, 25. 
πονεῖν, ἸΔΟΥΑΥΘ ἢ. 6. ῬΥΘΙῚΙ 80 Ποϑί!- 

Ὀὰ8 δ ΟΥΡΘΙῚ 1, 4. 21. αοἔα Πρ] 4. 
ἘΣΗΖΟΣ 

πονηρία, ἱτΩΡΥΟὈ ΑΒ 2, 2, 24. εἰς τὴν 
πονήβίαι τρέπεσθαι, ἀοἰθΥΟ 6 ΠῚ ἤθυὶ 
7» 8» 79. 

πονηρὸς, ἸΘΏΔΨΒ 1, 4.10. τοῖς φίλοις, 
6] 1816 ΤηΘΥΘΓΌΥ 66 ΔΙΏ1ΟΙΒ 8, 4» 32. 
πονηρὰ χρώματα, ῬΆ]]ΟΥ͂, ΘΟΙΟΥ ΟΥἹΒ 
4 Ῥυοαϊῦ ΒΕΠΏΙΏΙΙ ΠῚ ΔΠ1Π1 Ρᾶγο- 
ΤῸΠῚ 5; 2; 34. πονήρως ἔχειν, ΤῊ8]6 
86 ΠΆΌΕ6ΓΘ 7, 5» 75- 

πορεύεσθαι διὰ τῶν ἡδονῶν, νο]ιρίαϊος 
ῬΘΙΒΘΑῺΪ 2, 2, 24. 

πορεύσιμος, ῬΕΥΥΙᾺΒ 7, 5» τύ. 
πορίζειν, Βαρρθοαϊΐαγο Αἰΐουὶ 8, 2, τό. 

πορίζεσθαι, 5101 Δο]ΌΙΤΕΓΘ τϑῖῃ 1, 
ἘΠῚ 8 το ὅν 

πόρος, τηθϑῖτι8 6 Γ 1, 6, 40. 2, 4, 25. 
τη π8 ΡΑΥΔΠοσατα τϑαϊζατηῃ 1, ὅ, 
ΠΕΣ ΤΟΝ 

πόρρω. Υ. πρόσω. 
πορσύνειν φΡορί. πορσύνειν κακὰ τοῖς 

πολεμίοις ἀαπηπα αθθυσο ΠΟΒΕ 1, 6, 
17. τὰ ἐπιτήδεια, νἱοϊη ΡΆΓΡΆΓΘ 4, 
2, 47]. ὡς τὸ τοῦ ποταμοῦ ἐπορ- 
σύνετο, οτιπὶ ἥπινιὰβ δβϑοῖ ραγαίαβ, 
δα ἰγαηβθαηάμχῃ 7, 5; 17. 

πορφυρὶς. βίοϊα Ρυγρατθα 2, 4, 6. ὃ, 3, 
΄. 

πολύλογος, ἰο- 
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ποσταῖος, ααοῖο 4186 5» 8; 28. 
πόστος, ααδηΐα]α8 491, τό. 
πότε, φυαλιθο, π..2, 27. τί ποτε, ΟἽ 

[ἈΠΟΘΙΏ 1. 3. 11. 3, 3.22. ὅ τι ποτε, 
6. ἐϑηθοι α, ὅ;.1.4..5}.... 5, 1,.14. 

πότερα, αϊττπι 1. 5. 15: 2, 2.1 
ποτέρως, ΟἱτῸ τη060 2, 2, 4. 4:6. 
που, ϑατδῖη 5, 5» 18. εἴ που, ΒΙ60ὈΙ 

τς. 3: 53,5». 2.. 12 22.4.7 ν ον νάνι 
1.11. ἦν που, ΒΙΘΧΌΙ 1, 2, 15. ποὺ 
τῆς χώρας ἐμβάλλειν, Δ]ῖοι!Ὀ1 ἀσΎα Τὴ 
Ἰηνδαθγ 6, 1, 42. 

ποὺς, Ρ685. τῶν κλινῶν 8, 8, τύ. ἐπὶ πόδα 
ΡΘαδιθηξτη, ἔδοιθ μοβίθι5 Οὔν ουβᾶ 2, 

3, ύυ. 7,1, 34: 5.06. 
πρᾶγμα, Υ68 αἴιδ Δοοϊαογαΐ 5, 4» 1: 

ἀθτημ]οτο ύ,1, 36. πράγματα ἔχειν, 
τηο]οϑίϊδ 8ΗΠΟΙ 1, 4, 5. 6,1, το. ὅσα 
πράγματα ἔχεις, αδηΐιη ὨΘΡΌΤΗ 

ΠΔῦΕ5 1, 3, 4. ἔχουσι πράγματα 
φυλάττοντες, 58ΐ ἀστιηΐ ἴῃ οπβίοα!- 
ΘΠ6ο0 8, 2, 21. παρέχειν πράγματα 
ποροίϊα [ΔΟΘΒΒΘΙΘ 2,1, 26. .,, 5.» 27. 
οατῃ ᾿ηῆπ. πράγματα παρέχουσιν οἱ 
ἵπποι ἐπιμέλεσθαι, Ο σαγάτη 11}18 
πη ρΡΘΠἀθπάαπι πεοροίϊὰ εχ! θθηΐ 

64] 4, 5. 46. 
πραγματεύεσθαι τὴν νύκτα, ποοίθιη 

ΘΧΊΡΘΓΘ ἴῃ 1110 ΠΟρΟΙΟ 2, 4. 26. 
πρακτικὸς παρὰ θεῶν καὶ παρὰ ἀνθρώ- 

πων, ἴΔΟ1]6 ἸΠΠΡΘΙΥΔΠΒ 1, ύ, 2. 
πρανὴς, (60]1ν18 2, 2, 2 
πράξεις, ΥΕ8 ρεοδίδο 1,23, 1. 

5, αν 20. δὲ 2. 18. 
πρᾳότης τῆς διδασκαλίας 2, 3, 21. ο]6- 

ΤΩΘΗΪ8 2. 1, 41. 
πρᾳότερος, ὙΠ ΉΒΙΙΘΕΙΟΥ, Ὀ]ΔΟΙΠΙΟΓ 1, 6, 

δι ὩΣ Ἐ2)50: 
πράσιμος, γΘΠΔ]18 ΓΡΉΣΝ 
πράττειν ἄριστα, ἴογίτιπα τ} ΡΥΟΒΡΘΓ- 

ΤΙΠΠΔ 1, Ὁ, βέλτιον, σοτεγθ τθο- 
ἘΞ τ, Ὁ, ΕΒ. μεγάλῃ ἢ: Ὡ». 42... Τῆδῦ"- 
δ 5 765 σ,ΘΓΘΥΘ οἵ ΤΠΔΡΉΔΠῚ ἰη46 ἴΟΥ- 
{πη8ΠῈ Δ4]Ρ1561. 

πράως φέρειν, Ἰ5ῈΪΓΟΙ 51Πη6 1Γἃ οὔ Θ0ην1- 
0118 θυ 2..2, ὃ, 

πρέπειν εἰς ἀληϑοΣ ἢ ἴῃ να]ρστιβ σοηνο- 
ὨΪΤΘ 2, 1, 24. βασιλεῖ, σΟμν ΘΠΙΓΘ 

ΠΟρΟΙ 

ΓΕρῚ, ἀδθοουιτη 6886 7, 5» 87- πρός 
τι, νΔ]616 δα 5, 3. 47. 

πρεσβεία, Ἰοραῖϊο 2, 4,1. πρέσβεις, 
Ἰοσαίϊ 2,1. 231. πρεσβεύειν, Ἰεραίτιγη ρ 
6886 551; 2. 

πρεσβύτεροι, ἀα τ], ΟΡΡ. παῖδες 1, 2, 
ἄς 

3 , ’ 

πρίασθαι, δτλετα : οὐκ ἂν πρίαιό γε 
παμπόλλου, ὨΟΠΠΘ ΤΟΟΙΠΊΘΓΘΒ. Πηδρ- 
ποὺ 8, 4, 22. τινὰ, 8]1ου] 5. Ὀ6Π6- 
ψΟΪ ἢ 18 ἢ 5101 ΘΟΠΟΙΠΔΥΘ 4, 2, 42. 
τὸ ποιῆσαι, Οὐρὶ 6 (ΔσΘΥα 5. 3, 10. 

ΙΝΌΕΧ απ Οὔ. 

πρὶν, ΡυΪαβαπᾶπι 3,2, 4.10. 3, 3. όο. 

5» 2,9. πρὶν ἢ 84 1, 4, 23. 
πρό. πρὸ ἡ ἡμέρας, δῃῖα Ἰποθπὶ 4.8. :ὁ- 

πρὸ δείπνου, Δη6 ΘΟ ΠΔΤΩ 5» 5» 39. 
φρούριον τὸ πρὸ τῆς χώρας, οαδζε!- 
Ἰυτῃ δηΐθ ΓΕΡΊΟΠΘΙΩ, 57). πρόβολον 
τοῦ πολέμου 5, 3, 11. πρὸ τῶν φυ- 
λακῶν, Δηΐθ ΘΧΟᾺΘ]ΔΒ 2, 3, 33. 4: 2, 
1. 5.3. Βύ. ὅ, 3. 54: πρῦν πεσὸς 
βουλεύεσθαι, σοτητηοα]5 ἈΠΟυ] 8 
ΘΟΠΒΆΪΘΓΘΊΙ, 6, 42. πρό τινος πράτ- 
τειν, ἈΘΘΥΘ ΡΙῸ Δ]ΑῈΟ 4, 5, 44. πρό 
τινος διακινδυνεύειν 8, 8, 4. 

προαγγέλλειν, ἀρηαποίατα 8,»:» ,3.4.. 
προάγει ὁ χρόνος αὐτὸν, ὈγΟνΘὨΙΙΣ 

δοίαϊθ 1, 4, 4. τοὺς πεζοὺς, ῥτοάαπ- 
60 16,2, 9}. 29. 

προαιρεῖσθαι ἀντὶ ἀρετῆς, νἱγῦθΠ Ργε6- 
ἴθυυθ 5, 2,12. 

προανύτειν, ἃπῖρα ΘΠΘΟΥΘ 4, 5, 22. 
προαποπέμπεσθαι, αιιῖθ 858 ΠηϊθΓ6. 4, 

2.» 20. 
προβάλλεσθαι πρό τινος, δα νἱπὶ 8]]- 
ΘΟ] 5. ἀνουίθη δι ργοοίθη ἀθσθ 10] 
ΔΙΑ] 2, 3. 10. ἢ, 5» 30. προβε- 
βλημένοι τοὺς θωρακοφόρους. τηυ- 
ὨΪΠῚ οὐ (θοῦ! Ἰου]οδί]8, ἀἰσα ῦαν 4] 
ἴῃ 8016 δηΐθ 86. μαθβπί οο]]οοδῖοβ 
ΤΉ]]Π165 Ο͵ΆΝ]Β ΔΡΙδίαΥ 6, 5, 24. 

πρόβατα ἄλλα ροϑύ 6΄π08 δῇ θον68 7» 
3» 7' 

πρόβλημα, τητιΠἰπηΘηίτιΠ 6,1, 51. 
πρόβολος τοῦ πολέμου, 6111 ρΡτοριιρ- 

ΠΔΟΙ] ΠῚ 5, 3» 11, 23. 
προβουλεύειν, ῬΤΟΒΡΊΘΘΓΒ 8, 7, 9. προ- 

βουλεύεσθαι 4.5ώ 3». 1Σ 
προγιγνώσκειν, ῬΙΓΘΏΟΒΟΘΙΘ 2, 4.11. 

προδιδόναι, Ῥτοάθγθ, ΟΡΘΠῚ ΠΟῚ ἔδυτα 
29 4. 10. δοίθηῃ (ἴθβοσοσα ὅ, 4, 27. 
τοὺς ὅρκους 5.1, 22. 

προδιερευνᾶσθαι, δηΐΘ ΘΧΡΙΟΤΆΓΘ 5, 4; 
4. προδιερευνητὴς 10. 

προδότης, ῬΙΟΘΙΐΟΥ, ἀΘβοσίου ύ, 4; 14. 
προεθίζειν, αιχῖθα ἀβϑαθίασοια 6, 2, 29. 
προειπεῖν, ΘΟΊΟΘΙΘ 1, 6, 18. 2,1, 24; 

5. Το. Ρτ ἴσοτθ Ι, 4,13. 2, 4, 20. 
προερεῖν 1.2. 4. ὥσπερ προειρήκαμεν 
Ι,.2, 9. τῶν προειρημένων ἡμερῶν 
τὰ ἀμ λῥῳ ὃ ἔχειν 6, 2, 38. 

προεισπέμπειν, αηΐο ᾿τη 16 Γ6 5» 2, 6. 

προέρχεσθαι, πίθοιο. προεληλυθοίης 2, 

4- 17. 

προέχειν τινὸς, ΡΟΙΟΥΙΘΠῚ 6586 2,1, 16. 
τὼ χεῖρε, Ἰηᾶητ8 ΡΓδοίο πο 2, 3, 
Ιο. τῇ κεφαλῇ. Οσαρ᾿ί6. ῬΓΟΙΠΙ ΠΟΙ 
4.9. τ΄. 

προηγεῖσθαι, ᾿[1Π6 ΓΒ ἀτισΘ η 6886 2, 1.1. 
προθυμεῖσθαι, οἼΡΕΥΘ ΒΘ 81, 5» 9. 

10; ό, 24. 5. 5.14. Ὀοτδ. δπ|5ιὺ 
εἴ Ἰείο 6586, ορΡ. ἀθυμεῖν 6, 2,12. 



ΙΝΌΕΧ απ σῦπ. 

προθυμία, δ᾽αοτ ῖα5, Βυἀ τη γθη] 5118- 
ΟἿΡΙΘ Πα] ῥγοπιίο, ΔΙΔΟΥ [ΘΓ Β1η6 τηθῦα 
οὐ Θποίδ] ΟΠ 6 1, 6, 12, 19. 3. 2. 4: 

3. 50» ότ. 
προθύμως, ΔΙΔΟΥ ΘΓ, ῬΓΟΠΊΐΘ, σΌΡΙ4Θ, 
ΏΡΊΡΥΘ : τὖ ἀσκεῖν 2,1, 24. διδά- 
σκειν 1, 3, 7. λέγειν 3,1,14. ἀπαγ- 
γέλλειν 4.1, 24. μανθάνειν 1, 4, ὃ. 
πυνθάνεσθαι 1, 4, . ὑπακούειν 1. 6, 
10. ἐκπονεῖν 1, 5» 7. καλεῖν τ, 6,21. 

πρόθυρον, αἰγΊΤη 7: 5. 22. 
προϊέναι, ῬΥΟΡΤΘΩῚ 2, 2, 6, 7. 3, 1» 4. 

Ρβάθλ ῥχοΐευτθ 7, 5» 6. πρόειμι, 
ῬΙΟΟΙΡΟ 1, 5» 14. προϊόντος τοῦ 
χρόνου, ὕθτηροῦα ργοσθαθηΐθ 1, 5, 2. 
προϊόντος τοῦ συμποσίου ὃ, 4. 12. 

προϊέναι, ῬΥΡΟΤΑΊΓΓΟΓΘ. προεὶς τὰς καμή- 
λους πρὸς τοὺς ἵππους 7.1, 22, εἴ 
27: ῬΓΟΊΙΟΘΥΘ. προϊέναι αὑτὸν ἐπὶ τὸ 
αὐτίκα ἡδὺ 7. 5. 76. προΐεσθαι, πο- 
ΟἼΙΡΟΥΘ, ορ. κτήσασθαι 4, 2. 44. 
τινὶ, 8]1ου}115 ροίδβίδθ! σοιητηϊῖ6Γ8 

"δ; 2» 9. 
προΐστασθαι, 8. προεστηκέναι, ΡΥΘΘΘ586 

Ἧ: 2... πέῖι. 
προκαλεῖσθαί τι τοὺς συνόντας, ἴάτη}}1- 

8165 ΡΙΌΨΟΟΘΔΥΘ δα σουίδπηθη 8] ποα 
Ἐὐάν ἢ 

προκαλύπτειν, ἴθρΈΥΘ, ΥΠΊΙΠΪΓΘ 5» 4, 45. 
προκεῖσθαι, ῬΥΟΡροΒΙίιμη 6586. 2, 3» 2. 

7. 1, 18. 1. 4. ἐν κοινῷ κεῖσθαι 2, 3, 

προκινεῖν, ῬΥΟΙΠΟΨΕΙ͂Θ 1, 4, 21. προ- 
κινεῖσθαι, ῬΥΟΡΙ58 ΔΟΟΘΟΘΓΘ 1, 4: 22. 

προκρίνεσθαι, ῬγεοίαοΥτ!, ῬΥΘο θυ ΘΠ τΠὴ 
7] οΑὙἹ1 2, 2. 8. 

προλαμβάνειν, ΟΟΟΌΡΑΓΘ. προλαβόντες 
ἐπιμέλονται, δΔηΐΘ Οὐγδηΐ 1, 2: 2. 

προμαχεῖν, ῬΓΟΡΌΡΠΔΙΘ 3, 3; 6Ο. 
προμετωπίδιον, [γΟὨ 416, ΤΙ ΙΓ ΘΗ ΓΠ11 

ΠΌΠΙΙΒ 6, 4,1. 
προνοεῖν τινος, Δ]1Οτ] 115. 56 1πι1 ῬΤΟΒΡΙ- 

ΠΕΓΘ 8, 1,1; 2, 2. τὸ παραγγελλό- 
μενον, ΟὌΤΑΤΘ, τι Παΐ αυοα ᾿πηρ6- 
ταί ατη δ᾽ 4,1. 6. 6, 2, 7. ὡς μὴ 1, 
6, 24. 

πρόνοια, ῬΥΟν]ἀΘΠ.18 1, 6, 22. 
προνομὴ, ῬΑὈυ]δῖϊο : ἐξάγειν εἰς προ- 

νομὰς, ΡδὈυ]αίθτη Θατιοουα 6, 1, 24. 
προορᾶν, ῬΥΘΟΥ] ΘΓ ὃ, 7, 21. προορᾶ- 

σθαι, ῬΥΟΒΡΊΟΘΙΘ 4. 2. 21. 8, 6, τ. 
προορατὰ, ατι ῬΥΣΟΥΙΟΘΙΙ ροβϑιιηῦ 1, 

6, 28, 
προορμᾶν οἰ προορμᾶσθαι, ῬτοΟΙΊΊΟΓΕ, 

ῬΓΟΥΟΙΠΕ τ: 4:21. 4,.25) 1- 
προπαρέχειν, ἀῃΐθα ΟἴΥΓΘ Ρ. 5» 20 
προπέμπειν, ἀΘαΈΊΘΘΙΘ 1, 45 25. προ- 

πέμπεσθαι, ῥυϑογηϊίοτο, ργορτθαὶ 
7 Όεγθ 5.» 3» 52. 

τροπεέταννυναι ἑαυτὸν τινος. 56 ΡΙΘ- 

ὅθ 

ἰοπἄσγο 8116], αὖ 15 810 ἐθοῖαβ 4, 2; 

23. 
προπετὲς ἔχειν, ῬΤΟΟΙν ΘΠ) 6886 81 1. 

4. 4. προπετῶς, ἹΠΟΟΠΒΙαοΥαΐθ 1, 2; 

προπίνειν, ῬΥΟΡΙΠΔΙῈ 8, 3, 25. 
προπομπὸς, 4] ἀδαπιοῖΐ, ΘΟἸΠ]68 23,1; 2. 

Ἧ., ἢν 1... 
προπονεῖν τῶν εὐφροσυνῶν, ἸαθοΥΔ 40 

Β101: ΡΔΓΔΓΘ ΤΟ ποι Π ΔΙῚ 
ἐγποιπη 9.1. 52. 

πρὸς, αὐτὴ ροηϊί, πρὸς τῶν θεῶν, Ρ6᾿ 
(608: 2;.2..18.. Ζοτοίον - ὅπι (156: 
πρὸς τούτοις, ὈΥΘοίοΥΘδ 2, 1, 21. 8, 
 ,.45.. σϑμῖ. 2:.3, τοῦ πρὸς τὴ Ασπ- 
συρίᾳ, ἴῃ ἤπιθυβ ΑΒΒΥΥΙ8 2, 4; 
17. πρὸς Βαβυλῶνι ἢ, 5; 1. πρὸς 
ἑαυτοῖς ἔχειν, ΒΘοαη ΠΘΌΟΙΘ 7, 5» 
20. πρὸς τοῖς πεζοῖς γενέσθαι, δα 
ΡΘαϊῖο8 ἀβααθ ῬΘΥν ΘΗΪΒ86 τὸ 4» 3. 
πρὸς τοῖς ὦμοις εἶναι, ὨπΠΠΘΥ18. ΔΡ- 
ἰαΐτπη 6586, (6 ΟἸΥΡΘ0 το ϑς 
ΟἿ] Δ66Ώ8., πρὸς τοὺς φίλους, οΥρᾷ 
ΔΙΏΪΟΟΒ 1, 6, 21. πρὸς τοὺς πολε- 
μίους “ο΄ οατὴ Ποβίθ σ0ῃ- 
ΠΙροΥΘ 1, 6, 26. πρὸς ταῦτα ἐρωτᾶν, 
ααθὸ 116 βρθοίδῃηϊ ΓΘ ΤΟΥ 4, 5; 
26. πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα 2, 
Ι, 4. πρὸς ταῦτα τοῦτο μόνον ὁρᾶ- 

αὐϑ απατη ᾿ΐα βιηῦ 4, 2, 26. 
πρὸς τὰ ἱερὰ παρεῖναι, 8Δ465886 Τοὶ 
αἸν!η 88 3, 3, 324. ἄξιον πρὸς εὐ- 
εργέτην, αἸρπατη Ὀδπθίδοίογθπη ΦΕ 
2, τό. ἐδίδου πρὸς τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ, 
ΡΙῸ 808 ουαδαθθ ἀϊρηϊιαῖο εὐ τηθ- 
Νῖο ὃ, 4: 20. πρὸς πάντα, ΟΥΩΠΪΠΟ 3, 
8, 20. πρὸς τὸ συμπῖπτον, αὖ Υ68 
ἰογεθαῦ 8, 5, 16. πρὸς οὐδὲν δίκαιον, 
ΡΥΘΘύΟΥ 705 οἵ διασυτηῃ 8, 8, 6, πρὸς 
δ᾽ ἔτι, ΡΥ δοίθυθα, ῬΟΥΤῸ 7, 2, 18, 
πρὸς δὲ καὶ 6, 4. 8. πρὸς δὲ 8,2,11. 
προσέτι 1, ύ, 22 εἴς. 

προσάγειν τοὺς δεομένους βασιλέως, 
Δα σο. 8. 608 86 ΤΘΡΈΙη, 4ὰ] ΘΌΤΕ 
ΘΟΏΥΘΏΙΓΘ ΨΟΪ ΠΟΙ, 3, 8. πρὸς πο- 

. λεμίους, ἴῃ ᾿ιοβίβϑ ἄσοετθ Θχϑγοϊψατη 
ἢ ὁ, 48. τὰ ἔξωθεν ἰσχυρότερα, 
ΤΊΔ]ΟΥΪ νἹ οἵ θ᾽ αΥθτι8 ΠΟΡΙ8 [ΟΥῚΒ5 
ΟΡΡΌΡΑΙΘ 5; 3: 14. προσάγειν, ΔΡ- 

ΡΟΠῚ 1060 1, 3, 4. προσάγεσθαι, 
τηδητι ΡΥ Πθηϑιτη Δ πισοτ 7, 5, 29. 
8. .-26. 

προσαγορεύειν. ΔΡΡΘΙ]ΑΥΘ 7. 2.9 
προσαγωγὴ. δαϊίτιΒ Δα γΕΡΘ6ΠῚ ὁ Εἰ ΕΙ- 
πρι αιρεῖσθαι, 510] ΘΟΟΡίδΓΘ, ΘΙΊΘΘΥΘῚ, 

4 5: 
πρὶ σαρμόττειν, Δήρίαγο 6, 2, 17. 8, 

8, 9. σον ΘΗΪΓΟ ὃ, 4.31. 
προσβάλλειν πρὸς τὰ χωρία, Δ6ΟΙΙΡῚ 5; 

τ. 
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προσβοηθεῖν, ΟΡΘΙη ἔξεγγΕ 1, 4,10. 
προσδεῖ ἀνδρῶν ἡμῖν, ΠΟΡ]5 Ορ8. δὲ 
ΤΑ] Π Ιτ15 ῬΓΘΘΙΘΥ 608, 4108 Δ πῇ ρΡᾶ- 
Ταῦοϑ ΒΔ ΌΘΙηΙΙΒ 2,1, 7. προσδεῖσθαί 
τί, ΟΡῸΒ ΠΗΡΕΤΕ Τ, 5. Τῇ: τινὸς 4. ἢ» 
41τ. 6, 2, 30, 

προσδέχεσθαι, ἴῃ σαδῖτα ΔατηἸΓ(ΕΓ6 4, 
2. 26. 

προσδιαπράττεσθαι, Ῥγορίοεγοα ἰτηρε- 
{γᾶ 8 8.5. 7. 

ἜΣ 2 τι, ἈΒΒ ΘίδοοΥο δα 8,1, 96. 
προσθεῖναι, δᾶ 6588 4: 2,14. 
προσελαύνειν, ἴθΥΥ] ἸῺ ἘΡΕ τ αἴθ οχιῖ- 

ΤΩΣ 1. 4. 20. 
προσεντέλλεσθαι, 

4» ὃ» 85: 
προσεπιστέλλειν, ῬΥδοίΘΓΘΆ ΤΠΔΠ ΑΔΓ 5. 

ἼΣ 9. 
προσεργάζεσθαι, σΘΟΠηῇἤρσοΓα 4,1, 15. 
προσεύχεσθαι, ΡΥΘΟΔΙΤ, 6, 1. 2,1,1. 2. 

τ ΠΡΝΝ ὦνν 
προσέχειν τὸν νοῦν τινι, ΟὈΒΘΓν ΓΘ, 60- 

ἸΘγ6 ΔἸ] 16ΠῚ 1, 4, 20. 4. 5» 40. δ8ἴ- 
θη θγθ, 1 θη τ 6586 2, 1, 21. 5» 

2; 52. 
πρόσηβος. ὥρα τοῦ πρόσηβον γενέσθαι, 

ϑοΐαβ ρα ου αι] ῬΓΟΧΊΠΏΔῚ, 4, 4. 
προσήκειν, ῬΆΥ, ΘΘΩἸΠΠῚ 6886. 3,1, 20. 

προσήκει, ΡΆΓ Εϑΐ, Βϑααϊταγ αὐ 6, 5. 
84. οὐ προσήκει ἡμῖν πλησμονῆς, 
ΠῸΠ ΘΟΠΥΘΗΪ ΠΟὈΪ8. ΤΘΡ]ΘΙῚ ὨΙΤΩ]Ο 
ΕἾἸΡο 4; 2, 40. προσήκει οὐδενὶ ἀρχῆς, 
ὨΘΠΊΟ ἀϊσηιϑ οδε ΠΡ ΟΓΙΟ 8. 1. 57. 
προσήκων φιλίᾳ, Ἀτη]οἰτϊα ΘΟ Π] α Ποία 
8, 7, 23. προσήκοντες, Ρτορίπαυί, 
ΘΟΡΠΔΙΙΟΠΘ ΘΌΒΊ ΠΟΙ 7..8. 54. τὰ 

προσήκοντα, Οἰ ΠΟΙ ΤΠ, Γ65 6186 ΔΙ] Ὁ] 
ΒΠΕ ἀρΌΠ856. 8; 5.:1.. Ὁ» 29 22: 

προσθεῖν, ΔΟΟΌΤΥΟΙΘ 5, 3, 20. 
πρόσθεν, «πῖθδ, ΟἸ τη, δγ)2η. πρότερον, 

ἡ τἰν 20, 40; δ: 8, ᾿ὌῤΨῥὲ,ι τότε; 1 4. 
25): ΕΡ. νῦν, 8, 8. ὅν τὸ πρόσθεν, 
471 75 0» ἘΠΕ τον πρόσθεν πρὶν, ΠΟΙ 
ΡΥΪα8. Δ ΠῚ ύ, 4,11. τὸν πρόσθεν 
χρόνον, ΒΌΡΘΓΙΟΤΙ [ΘΙΏΡΟΙΕ 2,1, 16. 
πρόσθεν ἑσπέρας, ἀῃῖϊθ νΘΒΡΘΙΆΤΩ 7, 
ΕΝ Δ5.. ὦ πρόσθεν, ΔΏΓΘΤΙΟΥ 2, 2, 8. 

πρόσθετοι κόμαι, ΟΟΥΠ8 Δαβοἰ ἰοἷδ ἪΡ 

3: 2 
προσιέναι, ἈΡΡΙΟΡΙΠΠΌΔΓΙΕ, Δάν θῖν Ω; 

1,20. (ὅδ. ῬΕΘΡΟΥα 3, 2,25. ἐπί τινα, 
Ῥ6]10 ἈΡῬΥΎΘΑΙ Πα τιθΙὴ 2, 4.12. Αά- 
τη ίογθ, δαϊαπι ραΐθίδοογα 7, 5, 38. 

προσιέναι, ΔΤ ΘΓ 7, 5, 38. προσί- 
εσθαι, αα 86. Δ Πης06Γ6, δαϊύαπη δα 
86 ῬΟΥΙΠΙΓΘΓΘ ἢ, 1, 41. 1παππσογθ 
ΤΩΟΙΘΙῺ ἢ; 1, 41. ΒΒΌΠΟΓΕ, ρΡα[] Ἵ» 
95; εὐδὲν αἰσχρὸν. 11] ἔπΓΡ6 ἴῃ 
86 Δα ΠΊ)[6γ6 7.1; 18. 

προσίστασθαι, ἀδίαγο Ὁ: 2.15. 

ἸΠΒΊΡΟΙΡ ΠΊΔΠΑΔΙΘ 

ΙΝΕΧ ἀμ ῦξϑ. 

προσκαθῆσθαι, ΟὈΒΙάθΓα 2, 4,18. 
προσκλύζειν, ΔἸ]λι6 ΓΘ, αὐ ηιαγὶ 6, 2, 22. 
προσκομίζειν, Δαν Πο 8 Ἴ. 3» 4. προσ- 

κομίζεσθαι 6. τ, 23. 
προσκοπεῖν, ΡΥΓΌΒΡΙΟΘΓΘ Τ, 6, 42. 
πρόσκοπος, ΒρΡΘΟΙ]ΑΙΟΥ 5, 2, 6. 
προσκτᾶσθαι, ἸΏΒΌΡΘΓ βᾶγατο 2.5.5. 
προσκυνεῖν, ΔΔΟΥΆΓΘ 4, 4, 13. 5» 3. 18. 

ὃ, 3,14. 
προύλα Βδιεως ἈΒΒΌΤΩΘΥΘΙ, 49 16. ἴη- 

ΒΌΡΘΙ ΘΟΙΠΡΆΤΑΓΘ 3, 3.45. 4:6. 27. 
προσμάχεσθαι, ΟΡΡαρ ΑΓ 7, 5, 7: 
προσμιγνύναι πρὸς τὰ ὅρια, ΡΥ δα 

ἤηθ8 ΔοοθάογῈ 2, 4, 21. ἐγγὺς 3, 3, 
όο. ὅπῃ 5. 4: 46. 

πρόσοδος, δαϊίιβ 5, 2,3. ΤΘαΙΓα5 2, 2, 
19. πρόσοδοι, γοαϊύτι8 Ρα]1Ο], νθο- 
ὈρΡΆ]1ὰ οἵ ργονθηΐῃβ 8,1, 12. 

πρόσορος, Ἀηϊτηι8 6, 1, 17. 
προσοφείλειν, ἸΏΒΌΡΕΙ ἀΘΌΘΓα 5,2, τό. 
προσπίπτειν τινὶ, ΘΟΟΌΧΥΘΙΕ 84 1, 4, 4. 

ἱκέτης προσπίπτω, ΒΌΡΡΙΕΧ ΤΟΡῸ 4, 
6, 2. ΔΙΔΟΙΙΓῚ 5. 4, 46. 7.1. ΠῚ 

ἜΤ ΦΟΙΟΣ ἀν Ἐπὶ Βίτηυ ]αὙ6 2, 2: ἘΞ ΕΠ τ: 
3»12. ΡἈΓδ 86 ἔευτο ὃ, 2, 27. 

προστάτης τοῦ πολέμου, ΒΓ 86 ΓΘΡΌΓΩ 
ῬΙΘΙδΟΙΒ᾽ ἡ..25 22: 

προστατεύειν τινὸς, ῬΓΘΘΟΒΒΘ᾽ 1. 7. 
προστατεῖν 8.15.» 55: 

προστάττειν, ἸΤΩΡΘΙΆΓΤΘΙ, 2,0. 2,2,10; 

3» 4: 
προστερνίδιον, ρΡαοἴΟΥΑ]6, Τα τ ΠΤ ΘΠ Τὴ 

ΡεοίοΣΒ ὅ, 4. τ Ὁ 
προστιθέναι ἀνάγκην τινὶ, ΘΟΡΈΓΘ 2, 4; 

12. τιμὰς 18. ΔάάΕΓ6 2, 4.14. 4. 
Ι,24. Μεοά,, 810ὲ ἉΒΟΊΒΟΘΓΘ, ΘΟΠΒοΪ8- 
(616, πολέμιον 2, 4,12. ἰσχὺν 4, 5» 
406. 

προστρέχειν, ΔΟΟΌΤΤΟΓΙΕ 1, 3,11. 6 
ΒΟΒΌΡιΒ 5, 4; 47. 

προστυγχάνειν, ἸποΙάογα 1ῃ Δα] 6, 

3» 2. 
προσφέρειν ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν 7.1. 1. 

τινὶ λόγους περὶ συνουσίας, ΔΡΡΘΙ]ΑΓΘ 
ΔΙ τη 46. σοηβιθίμϊπθ. νΘΠΘσθᾶ, 
ΡΘΙΠΙοογο δα νθηθυθπ ύ, 1,31. προσ- 
φέρεσθαι πρὸς λόγω! ΟΥ̓ΔΙΊΟΠΙ ΓΤ6- 
ΒΡΟΠΟΘΓΙΘ 4, 5» 44. προσφέρεσθαι, 
Δαν] 4, 2, 17. ἄοξεγγο, ΔΡΡΕΘΙ]ΟΓΘ 
ἥν ἀντ δ. ΤΕΣ ἐναντίου, 6Χ δάνουϑο 1Ὁ- 
ΓΊΘΓΘΊΙ, 4; 8. σῖτον, ΒΓΠΘΓΕ ΟἸθ ΠῚ 
4, 2, 41. οὕτω τινὶ, 515 86 ΚΌΓΘΓΘ 
οὐρὰ Δ] 1 ατιθ πὴ 8.1, ἢ. 7) 8.50. 

προσχωρεῖν, ἀἰιοαὶ ὈΘά ΓΘ ΒΘ, 
πρόσχωρος, ΒΗ ΙΠΊ118 5, 2» 25. 
πρόσω, ῬΥΟΘῸΙ 2,4. 1), τῦὸ- 5.5 

25. πρόσω ἀπὸ τοῦ τείχους, ΡΓΟΟᾺ] ἃ 
ΠΊΟΘΠ1θ 118 5, 4. 40. πρόσω ἸΟΠΡῸ οἵ 
ἃ τηθα ἴα 8016 Ἀτη Ὀἰτιι Γθιηοῦο 7,1, 6. 
πρόσω, ἐλαύνειν τινὸς. Ὀ] αι πηιιπι 



ΙΝΠΕΧ σα ΟΞ. 

ῬΙΟΠΟΘΙΘ ἴῃ τ τ, 6, 309. τὰ πρόσω, 
Ἰοοᾶ Γϑπηοίογὰ 6, 3, Ρ-. προσωτάτω 
ταχθέντας μάχεσθαι, ἸοΠρΊΒΒΙΠπη6. 80 
Ποβίϊαπη δοὶθ ὈΓΟΘΙΙΔΓΙ 2, 1, 11. 
πόρρω 6,1. τῇ. 

πρόσωθεν, 6 ἸΟΠΡΊΠΑΙΙΟ 2,1, 10. 
πρόσωπον, να]8 6, 4, 2ο. 7»1,10, τῶ. 

ἠγριωμένον, ψυ]ῦι15 ΒΘΟΝΊΟΥ 1, 4. 24. 
δύσθυμον καὶ ἐξεστηκὸς, ν]ίτ15 ΔΉ ΠΗ] 
ἀοΙογθιη οἱ ῬΔΨΟΥΓΘΠῚ ΡΓδΘ 856 θυ ἢ 8 
5» 2, 324. κατὰ πρόσωπον ἡμῖν, δα- 
ΨΘΥΒΒ ΠΟΒ 4,1, 1ὃ. 

προτάττειν, ἴῃ ὈΥΪΠΙ 8616 ΠΟ]]ΟΟΔΓῚ 5. 

3: 37’ 
προτιθέναι ἄθλα, ΡΥΟΡΟΠΘΓΕ ΡΥΦΘΙηΪΔ 661"- 

ΤΔΙΩΙΏΪΒΊ1, ὖ, 1ὃ. 
προτιμᾶν τινος, 8]1ΟΥ ργοίθυυ 8, 6, 14; 

7. 1ο, τό. 
προτρέπειν, ἸΤΩΡΘΙ]ΘΥΘΊΙ, ὦ, 20. 2, 2: 

51. προτρέπεσθαι 2, 2,14. 
προφαίνειν, ΟΒἴθΠΘΙ6. 2,1, 22. 4; 5» 

15. προφαίνεσθαι, ἴῃ! σΟΠΒρεοίατη 
ΨΘΏΪΓΘ 7. 5» 320. 8, 3,12. ΘΟΠΒΡΙΟΙ, 
ΒΡΡΆΓΘΙΕ, 86 ἐδ Ἐπ ἃ 6: 5. 12... 4: 

9» 4. 
προφανὴς, ΟἸΑΥῸᾺΒ 4. 2. 15. 
προφασίζεσθαι ἀσχολίαν, οσοαπραίϊο- 

ΠΟΘΙ ὈΓϑοίθχϑία 2, 2, 30. 
πρόφασις, σατι88, ατιδ Ῥυροιοχίταν, ῬΙΘΘ - 

ΠΟΧΕΌΠΕ 2. Ὁ. 25: 2. ΤΡ ΦΡῚν; 27. 

πρόφασιν κατασκευάζειν, Οδιιϑᾶη 
ῬΙδοίθχουθ 2. 4; 17. 

προφυλακαὶ, ὈΥΤη86 ΘΧΟΙ]86, 3, 2, 25. 
6, 3, 9. 

πρόχειρον ἔχειν τι, 8] τηϑῆτιΠη ΠΑΡ ΘΓ, 
ΒΑ θΌΘΥΘ ραιδίαπι δα θη 4; 2; 22. 
ὃ, 5 9: 

προχοῖς 8, 8, το. εἴ πρόχους 5: 2, ἤ. 
ὉΓΌΘαΒ, σαί. 

προχωρεῖν 2, 3, 17. προχωρεῖ σΟΙΠΤηΟ- 
ἀαπι οβϑῦ 1, 2, 4, 8, 2,6. ὁπόσα σοι 
προχωρεῖ, αυδηΐμμη ΡΟΒ515 60ΠῚ1- 
τηοᾶθ, αυδηΐιτη ἰθγαηΐῦ [δου]ίαΐθβ 
[πι8 4. 2, 29. 

πρῷ. οΥ88. αὔριον πρῷ 4.06, το. 6 ποοίϑ, 
ΤΙΏΔΏΘΙ, 4:17. πρῳαίτατα, ΒΌΆΓΙΩΤΠΟ 

ΤΏΔΠΘ 8, 8. οἱ 
πρῴην, ὨΌΡΘΓ 2, 2, 2. 
πρωτεύειν, ΡΥ ΠΊὰΒ ΟὈΠΠΟΓΟ 7, 5» 61. 

8, 2, 26. ἐν ἕδρᾳ 8, 4: 5. φιλίᾳ 
παράτινι, σοΥαῖϊα νΑἸΘΥ6 ἃραα Δ]1] 6 Τὴ 
8, 2, 28. 

πρῶτον, ΔΐΘ ΟΠΊΠΪΔ, Π]ΔΧΙΙΗΘ 4.1, 2: 
2, 18. 7: 2,174. προπονεῖν πρῶτον 
τῶν εὐφροσυνῶν 8, 1,32. τὸ πρῶτον, 
ΡΤτητιτη, 8Ὁ 1Π1110, ῬΥΪ πιὰ ν]6 6,1, 5. 
1. 7,2, Το. πρῶτον, Ρούα8 δὲ «. 22- 
πρῶτον εἶναι παρά τινι, ὈΥΙΠηττη ἰο- 
οατη Δριιαὰ Αἰϊαψιθι ἰθποῦθ ὃ, 7; 
ΤῸ: 

ὅ0τ 

πρωτοστάται, 4] ΡΥΠῚ1 Βαϊ [π᾿ 8016 
3» 3: 41, 57. 0, 3, 24, 27. 7» 1; 
ΤΕ" 

πταίειν, ΥΘ 115 Δάν ΘΥΒ1Β ΘΟ ΠΠΙ οἴΑΤΊ, Ορρ. 
εὐτυχεῖν 3,1, 26. 

πτερὸν, 818 2, 3, 14. 
πτηνὸς, ΨΟΪΙΟΓΙΒ 1, 4,11. ἄνθρωπος 4; 

3,15. τὰ πτηνὰ ἅΝΘ6ΒῚ, 6, 20. 
πτήσσειν, ΘΟὨΒΙΘΥΠΑΙ 5,1, 26. 

ΕΠ͵ΠΘΙΘ 2, 2, 18. 
πυργοῦν ὀχυρὰ, οδδβίθ611α {γΤῚ 18. ̓ τη- 

ΡΟΒΙΓ15 ΘΧΒΙΤΙΘΥΘ 6. 1,20. 
πυρπολεῖν, ἰἸρτμ! 65 ΔΟΟΘ ἢ 6Γ6 2, 2, 25. 
πω, ὉΠαπΔΙΏ. οὐδέν πω, Ὠ1Π1] ατππ),2, 

1,5. οὐ πώποτε, ὨΠΠΠΔΙ 7, 4:2. 
πῶμα, ῬοΐαΒ 5». 2; 17. 
πῶς ῥΡΥῸ ὅπως 1,4, 310, 43. πῶς, σα88 

ααΟαΔΠ 1, 4, ὃ. μόλις πως, ΥἹΧ ΞΕ 76, 
πως μᾶλλον, Δ]10 τἀ: π|Πὴ Π]Δ 05 2,1, 
25. μάλα πως 4. 5.54. ὧδέ πως, 
Ππης ἔδυ ἴῃ τη πΠΊ 25,3. 7. ἄλλως 
πως, 8110 406 8Π| Π1060 5, 2,9. 

τινὰ, 

ῥαβδωτὰ ἱμάτια, νἱτραῖΐα 8, 5, τό. 
ῥάδια ἰδεῖν, ατιϑὸ ἔα 6116 ροββιαηΐ ΘΟ ΗΪ 
ὃ 4: 25- 

ῥᾳδιουργεῖν, ἴαο11]6. οἵ τΤη0]}]1Π06 1 νΊν ΓΘ 
Β1η6. ΟὈΓῚΒ οὐ ἸαοΥΙΌτι5, ΟὉ ἔπρϑπῃ 
ἸΔΌοΥΙΒ οἴποῖο 5θι0 ἄθθθβθ. Ηῇῖποι, 
6, ὃ, ορρ. προνοεῖν τε καὶ φιλοπο- 
νεῖν : ϑψ1:. ὑφίεσθαι καὶ κακίω εἶναι 
πρὸς τοὺς πολεμίους 2.1. 25. οἷ ὃ, 
4:5. ὁ}. φρονιμώτατα ἀὐαάν ται θαι 
αἰγιιο ἀγαθὰ ἔργα. 

ῥᾳδιουργία, Ἰσπαντα οὐ ΒΘρ 165, 5ία- 
ατπατη νἱΐϑ ἴδ 611}18 τ. 0]}156486, οὗ ἔπρα 
ἸΔΌονῚΒ. συΓθτι6 7, 5» 74. 75. ϑοά 
1, 6, 24, 65: [οἰ] ἴα5. ἔαοῖθ Πα] οτΐα 
6Χ αἸ5ΟΙΡ|1Π8. 

ῥῆμα, αἸοίμπτη, Βοηΐθπεα 8, 4.15. 
ῥήτρα, ᾿πδίμαϊιπ), δβοϊζαμη, Ἰθχ 

ΒΟΙΡία 1, 6, 22. 
ῥιγῶν, ἔυ]σΘΥ6 5, 1,11. 
ῥίνη, Ἰῖτηδ, ᾿ηϑύγατηθηΐαμ δα Παβύίδτη 

ΡΟ]ΙΘπδη δουθηἀδιηααδ 6, 2, 223. 
ῥιπτεῖν ἑαυτὸν, 86 1ἢ ῬΙΘΘΟΙΡΙΓ ΠῚ ΔΡΌΡΕ 

3,1, 25. τὰ ὅπλα .4: 3, 33. 
ῥοπὴ μικρά τινός ἐστι, ῬΑ 1πη0- 

ΤΠΘΗΙ δύ 1 8]16 110 4: 2, 14. 
ῥυθμίζειν, σΟΠΟΙΉ 6. ΘΟΙΏΡΟΠΕΙΘ 8, 8, 

20. 
ῥυθμός. ἐν ῥυθμῷ ὀρχεῖσθαι, ἃ πυτῖτηε - 

ΠΟΥ 

ΤῸΠῚ ΒΑ]ἴαγΘ 1, 2. 1ο. Οοπί. Χβη. 
Οοην. 2. ὃ. 

ῥύμη τῶν ἵππων, Θα]ΠΟΥΙΠῚ ᾿Πηροίτβ 7, 
1,31. 4, 3,18. 

ῥώμη, νὶΒ ΤΩἸ]Πἴπιπὶ 3, 3, 59. τῆς Ψυχῆς, 
νἹ]5 οὖ ΤΟΌῸΣ ΔΏΪΠΏ], ἰουππιο 4, 2. 
14. 5}. δύναμις, ΟΟΡ ἣν 84.565. 

ῥωννύναι. ἔρρωσο, ναΐθ 4, 5: 328. 
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σάγαρις, ΒΘΟΌΤΥΙΒΊΙ, 2, 0. 
ἜΣ: 2: 

σατράπης, ΒαΐγΑρ8, ᾿ΥΓδΘ565. ῬΙΟνΊΠΟΙ8 
Ἐε βιοδα ὅ, 4,2. ϑϑ.αἰ τιον λό 
αὐὲὲ ηιιηιι5 6715 ἀδϑογίφιξιιτ. 

σάφα, οετο Ι, 6, το. οἶδα 4, 5.21. 
σαφηνίζειν, ἀφοϊατατο, ΘΟΠΒΡΙ σα ατα ἔὰ- 

(ΘΙ ὃ, 4, 4. τὴν βασιλείαν, ΤΟρΡῺΪ 
ΒΘΟΘΒΒΟΤΘΙη ἀβο]ϑγαγ ὃ, 7, 9. 

σαφὴς, σοΥἴ15 2,1. 4; 5. 
σαφῶς λέγε, αἴ΄ς ἀροτίθ 2,1, 12. εἰδέναι 

ΘΧρ]ογδίαση ΠΡ ΘΓ, ΘΕΤ[Ο ΒΟΙΓΘΊ, ὅ, 
10. ἀπολωλέναι, Ρ]Δ 6 φάκρλεὶ ὌΝ 
15. σαφέστατα κατίδωμεν 5, 5.»12. 

σαώτερος. Υ.. σῶς. 
σέβεσθαι, οοἸετο 8, 8,1. 
σεμνὸς, ἀρ αδίτι8, γϑῃοτα πα ΣΝ ηε 

σεμνὸν περιτιθέναι τινὶ, ΟΥ̓ΠΆΤΘ 8}1- 
ΠΌΘΙ 18 4. 5,54. σεμνῶς κεκοσμη- 
μένος, ΒΡΙ6 Πα 146 οὐ παΐτιϑ ύ, 1, 6. 5γ17. 
ὡς εὐκοσμότατα καὶ λαμπρότατα 2, 4, 
1. σεμνῶς προεστάναι τινὸς, ΡΓΌΘΘΕΒ6 
ΠΟ] σατῃ αἸρτζαΐθ ΠΟΥ ΠΊ 4118 στὰ- 
86. 8. 1. 45: 

σεμνότης, ΒΡΙΘΠΔΟΥ, διηρ!ίαο, ἀὧθ 
}οπῖρα 8.,. 3... 

σημαίνειν, ΒΊρ᾿Ὸ τι Π] ἀΔΥ6 6, 2, 40. 
ῬΘΙΆΓΘΙ, 2, 8; 4. 1δ. εἰρη! βοᾶτε Ἢ 
οι. Ἐ. 45» 2; τ 8... 365 πρᾶς τίμα. ὅ, 
2,30. τῷ κέρατι, ΠΟΥ ΠτΙ, 86 ὈτισοἾ ἃ, 
ΒΙσΏιη ΔΥῸ 5. 3. 44, 582. σημαί- 
νεσθαι, ΟὈΒΙσΠΑΓΟ ὃ, 6, 17. τὰ παρὰ 
τῶν θεῶν σημαινόμενα 1, ύ, 2. 

σημεῖον, ΡῬΟΥΓΘΠΓ ΠῚ, ΒΙρ τι 4110 1)6 115 
δαϊυγΓη ΒΡ ΙΠΟΔΓΙ, 6, 1. 2, 4. 10. 
βρη, ΨΘΧΊ τὴ 6, ϑ.ῆς 51: τὶ ἃ. 
ἸΏηΒΊΡΉ6, αἷ6 ἀϊαάοηιαίο 8. συ α δι, ἐϊρ- 
πατη πη ἰδηου 8 ἀαοαμὶ θ᾿ 15. 
ἔξω τῶν σημείων, Θοχίτα ἀεοϊρπαϊα 
βραύϊα, ἀδ ροηῖρα ὃ, 53, τ8. 

σθένος, νὶβ 6,1. 42. 
σιγᾶν, [ΔΟΘΙΕ, ΠΟῚ ΟἸΔΙΉΠΔΓΘΙ, ύ, 40. 
σιγῇ» ᾿ΔΟΙ[6 1, 4; 12. 
σιμὸς, 51η0 Πᾶ80, ΡὈΓΘΒΒ15. ΠΑΓΙΡῚ 15. 8, 

4, 21. σιμότης, [οΥτηᾶ ΠΔ51 511η] ὁ. 
σίνεσθαι τὴν χώραν, ((Διηπτιτὴ ᾿ΠίουτΘ 

ΤΕΡΊΟΙΪ 3, 3.15. 85» 5» 4 
σιτεῖσθαι, οἰ τι ΠΊ ΒΌΠΊΘΙΘΊΙ, 2, ὃ. 

τοις, ΟἸΌΙΒ ν6861 8, 2, 2. 
σῖτος, ῬδμΐΒ.1; 2.9.8, 11. ᾿ΟΙθπ8, ὄρ. 

οἴνῳ ύ, 2, 26. [γυχηδηίιμῃ ύ, 2, 22. 
σῖτα καὶ ποτὰ 2, 4; 32. 79 Ὁ» 50. 

4; 2, 34. 37: 48. οἵ βίηρ, 41. ἵπποις 
σῖτον ἐνέβαλλε ὃ, 1, 38. ἀρχόμενοι 

2 αν ον» τῦ:-: 

1Π1- 

, 
σι- 

τοῦ σίτου ὃ, ὃ, 9. ἐπὶ σίτῳ ὧν, ἐν τῷ 
σίτῳ φρόνιμοι καὶ μέτριοι ἢ, 2, Τῇ. 

σιτοποιεῖν τινι, ΝἹΟΙΤΩ ΡΑΓΆΓΘ εἰξονή ᾿- 
4: 7. σιτοποιεῖσθαι, οἸϊγλατη 5101 ρμὰ- 
γασθι, ὅν δὅ.. ὅ, 2. 8. 

σιτοποιικὸν ὄργανον. ᾿Ἰηδίλιππηθηίτιη «ὦ 

ΙΝΕΧ απ οῦϑ. 

ΡδΠΘΠ) σΟΠΠοϊοηθιη, 9. 6. τηοΐα 
ΤΩΔΠΔΤΙα ὦ, 2, 21. 

σιτοποιὸς, 4 ΡΔΠΒΠῚ ραγϑί, ορρ}. ὀψο- 
ποιὸς, ὃ, 5, 3 ; 8, 20. 

σιωπᾶν, ἴδορτθΘ 1, 4; δ: ἌΡῚ, ΠΘῚ ΠΡ, 

27. 5ψΏ. πο 5» 5» 20. ΟΕΠῚ ΔΟΟΙΒ. 
8, 4, 0. 

σιωπῇ; ἰδοϊίο, διῆγεν 1, 4,14. κατεδά- 
κρυσε ἢ, 3:11. πορεύεσθαι 5, 3, 42. 

σκάπτειν, ἴοάογα ἀργυτη 8, 3, 28. 
σκαρδαμύττειν, ΘΟ ΙΨΘΓΘΊ, 4; 28. 
σκεπάζειν, ἴορσογα 8, 8, 17. 
σκεπτέον, ΘΟΠΒΙἀΕΥΔΠΘΌΙΗ 1, 3, 17- 5» 

Δ, ,28.- 
σκευαγωγοὶ, 411 πΠηροαϊπηθηΐα ἀριηΐ 

δὲ Ὁ, "Α: 
σκευάζειν, ῬΑΓΔΥΘ, Ρ7γῸ ἕψειν, ΘἸἾΧΑΓΘ 

6, 2, 28. 
σκεύη, ἹπηρθαἸπηθηΐα 8» 3- 46.-ϑ ξέναι, 

τὰ τῶν ἵππων, 4: 5:5 55- 

σκευοφορεῖν, ἸΙχᾶτη ΟΔΙΟΠΘΠΊΠ 6. 6886 
3, 1. 43. 8, 3, 7. σκευοφύροι, οἃ- 
Ιοηθ8 ΒΑ ΤΟΙ ΠΑ 4,1 45." Ὁ ἘΠ. 

5. 3.» 46: ὅ;58: δορά: σκευοφόρα 5ιιηΐ 
Ἰαμπηθηΐα ΒΆγΟΪ 88 ρου ηἴ]α, μέ ηυμἶ, 
θη 5. 4. 45. 0, 2,2. σκευοφορικὸν 
βάρος 6,1, 54. 

σκέψασθαι, γεριτιΐαγο, ΘΟΠ 5] ἀΘΓΆΓΘ 4, 5» 
20. τινὰ 1,1, 6. τὸ δίκαιον Ὦ, 4. ἢ. 
σκεψάμενοι τὸ ἐλλεῖπον ἐκπλήσατε 
4. 8» 39. 

σκηνεῖν. Ν΄. σκηνοῦν. 
σκηνὴ, ᾿ΔΌΘΙΠΔΟΙ]Ιη 2, , 25. Υ]ἹΟΐτι8 

ἴῃ [ΘΓΠΔΟ.]Ο ραγαΐα8 4, 2, 34. εἰς 
τὴν σκηνὴν καλεῖν, αὶ σΘοηνίνιατη νο- 
ΟΔΓΘ 2, 3, 22. ἡ σκηνὴ τέλος ἔχει 
ἐὐ. λήγει 8; ἢ: διαλύεται 3» 2,31. 
ΘΟΏἸΝ]τη ἀϊτ{π|ν,) τὴν σκηνὴν 
εἰς κοίτην διέλυον 2, 3,1. σκηνὴ ἴῃ 
οαγροηΐο φιϊα 511, αὐ 6, 4,11. 

σκηνοῦν, ἴῃ ΘΟα6ΠῚ 6856 [Δ ΌΘΥΏΔΟΙΪΟ, 
ΠΟΙ ΘΙ Δ] 6886 4, 2,11; 5» 8. 
ΘΟΘΠΔΓΘ 1η ἰθηζουίο 6,1, 49. ον, 
Βαθιζαίιιη 56. ΘΟηΐοστα 1 8, 3, 34; 
ὉΌῚ ἐσκήνησαν. ἰθηίοτα ΠΆΡΘΟΙ 8, 

8» 8: 
σκηπτοῦχοι, Βορρ ΓΙ ρ ΓΙ, ΘΙ ΠΌΠΟΙ 7, 3, 

τό. 8, 1,528; 35:5. 
σκῆπτρον, ΒοΘρΡίΠπιπ|. οἱ πιστοὶ φίλοι σ. 

βασιλεῦσιν ἀληθέστατον ὃ, ἢ. 12. 
σκόπαρχος, 4] Ργδροδί Βρθουϊλτοσίθιιβ 

6, 3; 6 
σκοπεῖν, ΒΡθοίο, ΓΕΒΡΊΟΙΟ τ ἰὅ, νᾶ, 3, 

1ὃ.. ΟἸΓΟΙΠΠΒΡΙΟΘΙΘ, ργονϊ άθγϑ, οα- 
ΤΆΓΘ 2, 2. 236: 4. 11. δ... 8 .ν ΩΣ 
ΔΟΟΌΒ. Ρ6ΣΒ. 8.1; 16; ὅ,.ὁ6. Μαα. 
1, ὅ; τοῖν ἃ, 5... 

σκοπὴ, ΒΡΘοιΪὰ, Ἰοσιι8 δχοδίβιοσ, πᾶ 
ΡΤΟΒΡΙΟΙ Ροββὶῦ, 51 Ποβίβ ἈρΡρτορὶη- 
απο 2. 2, τι: Ὁ, 8. 13, τᾶν 
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σκοπὸς, τηθίᾶ 1,0, 29. σκοποὶ, Βρόσι- 
Ἰαΐουβϑβ, ἴῃ ΒΡΘΟᾺ]18 41 βαπηΐ οἷ ΟἹΓ- 
σαπηδρθούαηϊ 4] ΓΘΓᾺΠῚ βΟΡΑΓΓ 1, 
676: 535}2.1. 06; τ, 46. 

σκοταῖος, 5.10 66 ὈΓ 85 ΠΟΟΙΙΒ 7, 1», 45. 
ἦ. ᾳ. σκότους γενομένου 4, 2. 206. 

σκότος, ΘΠΘΌγο6. ὑπὸ σκότου τὸν φθόνον 
κατέχειν, (Ἰ55Ι ΠΠ ]ΔΓΘ ᾿ΠνἹ]Άτη 4,06,4. 
οἱ ἐν σκότῳ ὄντες, ΠΟΙ νἱΐα ἸῺ 
ΟὈΒΟΙΙΟ Ἰαϊοῦ 2,1. 25. οὐκ ἐν σκότῳ 
ὑμᾶς οἱ θεοὶ ἀποκρύπτονται, ὩΟῺ ἴῃ 
ΟὈΒΟΙΤΟ νῸΒ 6886 6Ἰ] βιητηΐ 8, 7. 
23. ἐν σκότει, τιοσίθ 1, 6, 40. 

σκυθρωπάζειν, {ΥὙἸϑ0 1181 ν α]ύι ῬΥΘΘ 86 
[ΕΥγ6, {ΠἸβίθι νἹ 6 Υ] 6, 2, 21. 

σκυθρωπὸς, αἱ ΔΗΪΏΙ ἘΘοΥ ἸΏ ΘΙ 
Ῥτοαιῦ νυ]ίπι, {ΠἸ5015 1, 4; 14. 

σκύλαξ, οαὔα]5 1, 4:15. σκυλακῶδες, 
τὸ, Τὴ08 Οϑίμ]Ο 2, Ἰτηριἀθηΐ8 1, 

4: Ἐπ εχ τς 
σκυτοτόμοι, ΟΟΥΔΙῚΪ 6, 2, 27. 
σκῶμμα, οουβ 2, 2, 28. 
σκώπτειν, ἸΟΘΔΓΙ 1, 2, ὃ, 10. τινὰ, ἰ060 

Ῥοίβθσγο ΔΙ] ΌΒΠῚ 1, 5.1. Ρᾶ88. 5. 2» 18. 
σμῆνος, τὸ, ΔΙνθιι8, ΔΡΙΔΙΊΠΙη 0,1, 22. 
σμινύη, ἸΙροὸ ύ, 2, 34: 56. 
σόλοικος τῷ τρόπῳ, ὨΟΙΠΟ Γυϑίϊοι αΐθ 

ΤΩΟΤΠῚ ὈΓΘΡα ίτι5, ΡΘΥαΙη Θ]θσδηΐ!- 
ὈὰΒ το 8 8, 2. 21. 

σοφιστὴς, 5ΔΡ16η5, 411 ρῥτοπίθίυν 588- 
ῬΙΘΠΌΔΠῚ 25,1, 14. 

σοφὸς, Ρεμάθη8, γϑυπη [ΔΟ]Θ ΠΥ Τὴ 
Πιρτοπάδγατϊηνθ ρουϊῦιι8, 1, 1,1. 

σπᾶν, Βίγ]Προγθ. ἐσπασμένος ἀκινάκην, 
ΒΓΙοο ΔΟΊΠΔ66 ἤ: 5» 29. 

σπανίζειν τινὸς. ῬΘΠΌΡΙα ΓΘ ΙΔΡΟΥΕΙΘ 
Ἐν. 18.85.6. 25. 

σπάνιος ἰδεῖν, 4] ΓΑΤῸ ἴῃ ΡῈΡ]ΙΟΙΙΠῚ 
ῬΥΟΟΙ 7, 5. 46. 

σπείρειν, ΒΘΥΕΙΘ 1, 6, 6. ΠΟΠΒΘΙΕΓΘ 8, 
3, 38. (ἰἰββϑιηϊηδιο ὁ λόγος οὗτος 
πολὺς ἤδη ἔσπαρται 5. 2, 20. 

σπένδειν, 10 ᾶγ6 7.1.1. 
σπονδὰς ποιεῖσθαι, ἸΙΔΥΘ 5, 9, 40. 4. 

1,6. 6,4,1. σπονδαὶ τρίται 2,32,1. 
ΑἹ ποιήσαντες. 

σπουδάζειν πρός τινα, ἈΡΘΤ6. σὐτη 8]1- 
Ω0Ο 1, 3.11. σπουδάζει φαγεῖν 10. : 
σπουδάζειν τι, ἄρογα 8114 14, οσοτι- 
Ῥαϊαμη 6886 τὸ 6,1, 48. περί τι, τα. 
50. τὰ μάλα ἐσπουδασμένα σῖτα καὶ 
ποτὰ, οἷδιια ροίαϑαμιθ δχαυϊβιῖ8, 
Βύπ Ἰο86 ραγαῦτιβ 4, 2, 28. 

σπουδαῖος, ΥἱΓ σγαν]Β οὐ ῬυΌΌτι5, 0}. 
φαῦλος 2, 2, 24. αὶ Δ]ΙΘητι5 δϑῦ ἃ 
ΤΊΒα οἵ ]0015 2. 2, 16. σπουδαῖα, 56- 
Τ]8, ΟΡ. γελοῖα, ἸοροΒβᾶ, 2, 3, 1. 
σπουδαιότερόν τι πράττειν, σὙΑνΪτι5 
Δα] ΡΟ 2, 3, 20. 

σπουδαίως, οσυτη ργαν!ζαίθ 1,2; 0. 

00 

οὐξουδὴ;; ἐοϑυϊπαίιο, 2: ὅσ᾽6:-..4. 5.112. 
πολλῇ σπουδῇ, τηᾶρτο Βίπα!0 4, 2, 
248, σπουδῇ λέγειν, 56110 ΔΙΟΘΕΙΕ, 
0. παίζειν, ἸοςΔ11, ὃ, 3,47. σπουδῇ 
παίζειν 6,τ,0. 

στάδιος, Βίδα! 1, ἡιθηδγα 125 ρά8- 
ϑιμηι, ραγ8 οοίανα πυίαγὶβ, 6, 5, 
αθοε ΒΠ ΘΌΩ͂, ΣΩ͂Σ 

στάζειν, 501]1878 Ρ,1, 5. 
στεγάζειν, ἴερεοῖθ 7,1, 32. 
στέγαι, ἰδεία 6,1,14. 
στέργεσθαι ὑπὸ τῶν φίλων, ΑΠΠΙΡῚ 1, 

6, 24. 
στερεοῦσθαι, 5101 ἤχτατιπὶ ΤοΟὈιυιϑύθτη- 

4.8 τράᾳογο 8, 8, 8. 
στέρεσθαί τινος, ΟἌΥΘΕΥΘ 5, 1, 12. 7» 3» 

18. 8,1, 17. 6 νὰ}. ΡΥῸ ἐστέρηνται 
5» 5» 22. στερήσεσθαι, ρὈτϊνδίατη 1ΥἹ 
4.2, 32. ὁ, 2: 38. 

στεμθα! ὑτὰ, ῬΘΟΙΙΒ᾽ 1: 2. τᾶ. 2 ποῖοι 
τ θεν  . μᾶς: 

στέφεσθαι, ἙΠΟΥΟΠΔΙῚ 8, 5, 12. 
στήλη, ΟἸρΡρΡιι5, ΘΟ] Πηηδ, 7, 3, τύ. 
στιβὰς, Βιγατηθηΐατη, ἴοτιβ 6χ ΠΟΙΌῚ5 

Γγοπαϊθιβαῖθ ΠθΩ1 σοηροβίτιβ, 5» 
δΡΡΕΙΣ 

στῖφος, τὸ, σἸοῦυιδ, Δρτηθη 1, 4» 10. 
απ ἀπ 6. 

στοιχεῖν, ἸΟΠΡῸ ἈρΡΊΩΪΠ6 ῬΥΟΟΘάθγ 6, 
8: 34: 

στοῖχοι, 561165 οὖ ΟΥ̓ΙΠ6Β. τη] απ 8, 

3» 9. 
στολὴ, 5[0]8, ἈΓΠΙΟῦΒ ἸΟΠΡΊΟΙ 1, 2. 2; 

4: ο  ὩΡ 5 1. ϑό 3. εν σβύαρστιαν 
ὕπ18, ΟΥ̓ Πδὗτι5 ΤῊ]]Π108 18. 

στολιδωτὸς χιτὼν 6, 4, 2. ἴορδϑβ [Δ]Δγ68 
1ηἴπἃ οἸησίαχη μ]]οαΐδβ 6 ΠΟ ΠπΠΠΘηΐΟ 
Ῥουβθρο ΐδηο ἱπίοιρυθίαϊαυ διιοίοῦ 
1 ιββογίαί. (ἀοούηρ. τ8ὅοι. Μοπι- 
ΤῊΘΠΠ Ρδυβθρο δ] 6 Ἐδγάαβ10 
Ροθία Ῥθυβαυαση Ὠθροῖοο 1] γαίιο. 
5ΟΗΝ. 

στόλος, ΘΧΕΙΟΙΐτΙ5, ἈΡΊΠΘῺ 2, 1,10. ὃ, 
ΒΑΩΣ 

στόμα, δαϊῖα5. 2, 4; 4. 
ἔχειν 1, 4: 25. 

στοχάζεσθαι ἀνθρώπων, Ὠοτηϊη65. Ἰοίτι 
Ροίοθγο τ, 0, 29. τῶν κριτῶν, σἈρίδΓΘ 
Ἰπά]ο68, ἀρ 408 ἴδο116 ἀρᾶβ οδι- 
θη 8. 15, 2. 

στρατεία, Θχροαϊο. ἐν στρατείᾳ εἶναι 
5. 2.10. ἀθροίζεσθαι εἰς βασιλικὴν 
στρατείαν ὃ, 8, 

στρατεύειν, ταὶ] αύατη ΔΌΙΓΘ 7, 4, 9. 
ἐπί τινα, ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΘΠΣ 515ΟΙΡΟΓΘ 
Δάνθυβιιβ ΔΙ ΘΙ 5. 2, 24. στρα- 
τεύεσθαι,: ταῦτ 1, 2::12: τάς 3. 
345. 12. Ὀ6ΙΠΠὴ ἸΠΙΘΥΤΘ 2, 4, 12. 6χ- 
ΘΙΟΙ πὰ Β64Πὶ 6, 2, 96. σύν τινι, 
6111 βΒοοϊα τη 6886 8110] π, 4, 37. 

διὰ στόματος 



διὺ 

στράτευμα ἱππικὸν, Θαιαῦιι8 5,2, 26. 
στρατεύσιμα ἔτη, δοῖδϑ ΤᾺἸΠΕῈΘ 1, 2, 4. 
στρατηγεῖν, ᾿τη ΡΟΓΔίΟΤΙΟ [ΠΠΠΡῚ ΤΠΠΠΘΥΘ 

τ ἐσ ὉΠ ΤΕΣ 
στρατηγία, ΤΑΛΛΠΤΙ5 ἹΠΊρΘΥΘΓΟΥ ΠΩ 1, ύ, 

12. ΒΈΆΠΙΓΠΙΙΠῚ Ὀ6]}} ἸΤΩ ΘΓ ΠῚ 7, 2: 
23. 

στρατηγικὸς, ἈΓΓΒ ᾿ΤηρΟΥΔίΟΥΙδΟ. ΡΟΥΙζι8 
ὃ, 4, 7. στρατηγικὰ ἔργα, Οἰ ΠΟΙ αΤη 
ἸΠΠΡΘΓΔΙΟΓΙΒῚ, ύ, 12. 

στρατοπεδεύεσθαι, οαϑῖγτα ΠΆΌΘΓΘ, τη6- 
ἰδ τ. ὁ..48: 3:.3. 20: Ὁ Εν 4..46ὲ εἴ; 
ΣΑΣ 

στρατοπέδευσις, ΘαΒίΓΟΓΙΙῚ πιρίδί]0 8, 
ἘΣ Ὁ: 

στρατόπεδον, οσἀϑίτα 3, 3, 27. 4:1, 8. 
Ἰοσαβ πὖὶ σαβίτα Ἰοσδηΐαγ 1, 6, τό. 
ἘΧΘΙΟΙ ΙΒ 1Π΄ ΟΕΒΙΣΊΒ.2;2, 2: 4:2..22. 
ΔΡΤΩΘΏ 5; 3» 56. 

στρατὸς, ἈΡΊΩΘη 2, 4; 28. πὰ] τι40 
ΟΔΙΟΠ ΌΤΙ, ΠΙΧΆΓΊΙΠη, ἀσαΒΟΠ ΠῚ, 8110- 
ταιηατθ δα ᾿πρϑαϊτηθηΐα ΡΘΥΠΠ6η- 
[11 Π} 0, 2, 20. 

στρεπτὸς, [ΟΥΩΠ6Β 1, 3, 2. 2,4.6. 8, 
518. 

στρυφνὸς τὸν τρόπον, τπογϊθιι8 8115- 
ΤΕΤΠΘ: 2. ΘΖ 

στρώματα, 5ἴγαρσιιερ νοβύθβ, φῶ ἰθοίο 
περ δ ΒΥ ΤΩΡ Εἰ, “2. τῇ. ὦ. .2...3Ὁ. 
ιυῖδιι5 δφιιὶ οὐ ομὀλέϊα δἰογηιη αν ὃ, 
δ; 10. 

στρωμνὴ; ν65018 Βίγαριἶα 4, 5. 30. 8, 

3, 36. 
στρωννύναι, ΒίθΥΠ6ΓΟ, κλίνην ὃ, 2,0. 
στυππεῖον, ϑῖιρρα 7; 5. 23. 
συγγενεῖς, οορσηαῖ!, ΓΕρΡῚ8Β ῬΟΓΒΑΡΠῚ 

ΠΡ 2728: 
συγγιγνώσκειν, ΨΘΠΪΔΠῚ ἦδγο, 0. 

κολάζειν, 5,1, [2. τινὶ, Δ5[10Ἐ181], 
ΔΒΒΘΗΝΙΓΙ ἢ. 2. 27. ἸΘΏΟΒΟΘΓΘ, ΟΠ 

ΒΘΟΘΏΒΘΙΒ ἢ» 5.» 50. 
συγγνώμων, ἸΡΏΟΒΟΘῺΒ ύ,1, 27. 

σύγγραμμα, 16 ὃ, 4, 25. 
συγγράφειν, ΠΟΙ ΒΟΙΊ ΘΓ ὃ, 4, τό. 
συγκαθείργειν, ὁΟΠὨοΙἄογα 6, τ, 26. 
συγκαλύπτεσθαι, ΟὈνΟΙν ΓΘ 868 8, 7, 28. 
συγκαταθεῖν, 51π}11] ΘΧΟΙΓΒΙΟΠΘΙΏ [Δ ΟΘΓΘ 

λοΡΑ ΤΑ Ἢ - ΚΑ. 
συγκαταινεῖν. ἢν τὰ τῶν θεῶν ἡμῖν 

θᾶττον συγκαταινῇ. 5᾽τηπ]αΐαιιθ. ΟἿ 
νοί5. ΠΟΒΕΓΙΒ ΔΒ ΠΘΤΙηΐ 2. 3, 20. 

συγκατασκηνοῦν, ἴῃ ἰΔὈογΠδοι]α (18- 
{Ἰ ΘΓ 5, 4, 17. 

συγκατασπασθέντα εἰς τὴν Σύρων ἐπι- 
κράτειαν, αἴ, ΠΠῸῚ ογθρῖα, ΑἸ ΠΟ] 
ϑγτόγαίη δγᾶηΐ Βα ]θοία 5, 5» 24. 

συγκεράννυσθαί τινι, ὥστε οἰκείως δια- 
κεῖσθαι, οατὰ 8]1ατιὸ [Π1}]}Π1αυ!ταΐθ 
ΘΟΠ]ΌΠΡῚ 1, 4.1. 

συγκεφαλαιοῦσθαι τὰς οἰκονομικὰς πρά- 

ΙΝΌΕΧ ἀπ σῦξ. 

ἕξεις, τϑύιιτη ἀΟἸ ϑ ἸΟΆΤμγ1 Δ τὴ Ὁ 11ΠῈ 
ἰἴὰ ΒΕΠΊΠ ΔΕ τη. ΘΟΙΊΡ]θοῖ], ταὖ ΠῸΠ 
Π]51 Ρϑιι015 τηδηααΐα ἀθηξαν 8ὃ,1,15. 
συγκεφαλαιοῦν πολλὰς πράξεις ὀλί- 
γοις ἐπιστάταις, Τα] ζΑΤιη ΤΟΙ ΓΠΩ 
ΟΌΓΑΠῚ ΘΟΙ ΠΗ] 6 Γ6 Ῥϑτιο18 ΡΥ ϑοΐθοῦ 5 
δ: 6, τὰ. 

συγκλείειν τὰς ἀσπίδας, ὃ. ᾳ. συνασπι- 
δοῦν, σΟΉΒΘΙΘΥΘ ΟἸΥΡΘΟΒ ἢ: 1, 232. 

συγκομίζεσθαι πρὸς ἑαυτὸν, 1ῃ 88 ΓΔ η8- 
ἴδυγθ, 5101 σον ΘΏΙΓΘ ραΐατθ 4. 2, 18. 
εἰς τὰς ψυχὰς κτῆμα, Τοῖὴ δρτια Δῃ1- 
ΠΩ 5101 ΡΙΟΡΟΠΕΙΒΊΙ, 5» 12. 8, 2. 
24. 

συγκόπτειν τοῖς νάρθηξι, ἴδετυ.}15 οἐἄθ γα 
2, 3, 20. τὸν κόσμον, ΟΥ̓πΠαΐπη 60Π- 
ΒΟΙπάοτα 6, 4. 2. 

συγκοσμεῖν τινα. ΟΥ̓ΠΔΤΩΘΗΪΟ 6888 2, 2: 
50: 

συγκροτεῖν τὼ χεῖρε, ΤηΔ 18 ΘΟΠΊΡΙΟ- 
66. 2. ὮΣ ἘΣ 

συγχωρεῖν, ΘΟΠποΘάοΓ6, ρϑίθηϊ] ἄδγα 5, 
ἅ,.:36. ὅ;5, 20. 

συζευγνύναι. ΘΟ΄6Π }π90 ἸΠΠΡΈΓΘ 2, 2, 
26. Με ὅν αν Εἶτα 

συλλαμβάνειν, ΘΟ ΡΥ ΒΠΘΠΑΘΓΟ, ἰῃ ν]η- 
οὐ]α ΘΟ] Ισοτο 8, 8, 6. τινὶ, Δα] αν ΓΘ 
ΔἸ] Ό τη 7: 5» 40. τὸ δέον, Δα ]αναγΘ 
ἸΏ Τ6 Ρουβοιθηάα 3,1, 28. εἰς τὸ 
φιλεῖσθαι, σου ἔργ δα Διποσθ πη ς0η- 
οἸΠ]Ἰαπ πῃ 1,6, 25. 

συλλέγειν τινὰς, ΠΟ ΟΟΔΙΘΊΙ, 5.6. 8, 

4, 32. νόμισμα, (Ο]]ΠροΓα 4, 6, 12. 
συλλέγεσθαί τινι. ΠΟρῚ ἃ Δ]! φαο,ΘΟη- 
ΘὙΘΡΑΙΙ 2. 2,3. συνελέγετο αὐτῷ ἣ 
πολυλογία, Ἰοᾳιαδοῖξαβ οἱ οομἤαθαίαν 
Ι, 4.3. τὸ νόμισμα 4.0,12. πάντας 
ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσθαι Ἶ, 
5. 52. 3. 2, 4. συνελέγη στρά- 
τευμα 5, 3, 24. κάμηλοι πολλαὶ ύ, 
τ, 80. 

σύλλογος, σοηνοηΐα8, ΘΟΠρΡΤΘρΡΑΙΙΟ ύ, 
ὥ' Ἔ. 

συμβαίνειν, ΔΟΟΙάΘΓΘ 1, 6, 24. 5» 5» 19. 
συμβάλλειν, ΟΟρθΓθ, ΘΟΠΡΊΎΘΡΑΓΘ 2,1, 

5. φίλους, ΔΙΉ]ΓΟῸΒ. ἸΠΐΟΥ 86. φΟΠη- 
τηϊζουθ. ὑαγ θα 6. ΘΟΓῚ ΠῚ ΔΠΊ]ΟΙ ΠἸδ τη 
6, τ. 22. συμβάλλειν, σοηνθηϊγα ὅ, 
2, 41. συμβάλλεσθαι λόγους περὶ, 
ΑρΘΓΘ ΟΠῚ ῬΟΡΌΪΟ ἀθ το, τϑῖὴ δά 
ΘΠ ογαπ άπ ΡΓΟΡΟΠΘΙΒ 2, 2, 21. 
συμβάλλεσθαι πρὸς, σοηξογτο, ΡγῸ- 
ἄε6886 δᾶ 2, 4, 21. μέγα εἰς 1, 2, 8. 
οἱ μέγα μέρος εἰς, τη] ΟΠ ἔΘΥΓΟ 
6.1, 28. συμβάλλεσθαι χρήματα εἰς 
τὸν πόλεμον, δ(] τιδιιπὶ 0}6}}} ῬΘοιιηΪα8 
ΘΟΠΪΕΥΓΟ 2.91,21. 

συμβοᾶν ἀλλήλους, ΘΟ νΟΟΆΓΘ 3,2, 6. 
7. 5» 26, συνεβόων αὐτοῖς ϑ8οοΪᾶ- 
πη δηῦ. 



ΙΝΌΕΧ ἀπ σῦξ 

σύμβολα, τὰ, 5'σῃα, (6 αυϊθιιβ σουίδ 
ἙΟΡΤΉ Π]ΟΠ]8 οαιιβᾶ ἸὨΓΘΥ Δ]. 105 Θ0Π- 
νϑηϊ 6,1, 46. 

σοι λεδε, ΘΟΠΒΙ ΠΤ ἀἀγθ, Βα 6 "6 
]ΙΟῸΙ 1, 6, 46. 8, 5, 8. συμβουλεύ- 
εσθαι, ΘΟΏΒΌ]ΘΓΘ Δ] 161}, σΟΠΒΙ]Π] τη 
Ρεΐεσο ἐὁ. 

συμβουλία, σΟὨΒΙΠΠΤ 1, ύ, 2. 
συμμαχεῖν τινι, ΔΌΧΙΠΠη ἴθΙῪΘ 1. 2, 15. 
σύμμαχον γίγνεσθαί τινι εἰς, Δα] νΔΙΘ 
δἸαθθ πη δ ΤΘΠῚ ΡΘΓΗοΙθηἀδτη ὈΈΡΕ 
4. σύμμαχα ἔχειν τὰ ἄκρα, ΔΧΊ] τη 
ΡΙΓδρϑίο ΠπασΘΤΘῚ 1η: ἸΡῚΒ .3..:2:.20. 
σύμμαχοι, ΒοοΙοττη ατι6685 ύ, 1,1. 

συμμάχεσθαι, πᾶ ΡτρΏΔΥΘ 7,1; 14. 
συμμηχανᾶσθαι τἀπιτήδεια, γ65 δὰ νἱ- 

[τη ΠΘΟΘΒΒΑΤΔΒ ΘΟΠΟΙΪΤΕΙΘ 1,6, 11. 
συμμιγνύναι, ΤΩΘΉΤΙΠῚ ΘΟΏΒΘΓΘΙΘ 2, 2; 

18. τινὶ, 86. Δα]πηρογο, δάϊτο δὰ 
ΔΙ αι 5» 2, 26. 29. 8γ}1η. πλησιά- 
ζειν 8,1τ, 46. πρός τινα, ΘΟΡ]85 81188 
ΟΠ] ΠΏΡΘΓΘ ΟΠ ΔἸΐοῸ 7, 4. 11. 
τοῖς πολεμίοις χεῖρας, τη ἢ (ΟΠ- 
ΒΟΙΘΙΘ ΟἸΠῚ Ποβίθ 2, 1, 11. ὁμόσε 
τοῖς πολεμίοις ἤ,1, 26. 

συμπαίστωρ, (Ο]]ΛΙΒΟΓΙ 1, 2; 14. 
συμπαρακαλεῖν, 511π|11] ἸΠνΟΟΘΔΓΘ 2, 2» 

21. 51τηπ] Ἰηνιύατο 8, 1, 28. 
συμπαρασκευάζειν, 51πγ}] ΡΔΙΔΙΘ 5. 2. 

ποίυαν) πίον, 81. 
συμπαρέπεσθαι, ΠΟΤἸΗΪΐΔΙΙ, αΘ ρῥΥΩΉν 5 
ἐγ} θη 8. 2,1, 25. 1, τὶ 8. 

συμπαρομαρτεῖν, πὰ 8Δ66586 7, 5» 84. 
8, 7. - ἐπί τι, Δ΄6588 ἴῃ Τ6 1,0, 24. 

συμπείθειν, ῬΘΥΒΙΙΒΘΓΘ 2, 2, 24. 
γδνοὐρωσαμ τινὶ, ΟΠ Δ]ΙαιΟ τη] ΓΤΘΓΘ 

ἘΠῚ 7: 8. 794. 
συμπεραίνειν, ῬΘΓΗ͂ΘΟΙΘ να. 81: 
συμπεριάγειν, ΒΘΟῸΠῚ ΟἰτοαΠἀοΘΓα Ἴ. 

3» Ἢ ’ 

συμπίνειν παρά τινι, οοτηροίαγα ἀρὰᾶ 
ΔΙ ΌΘΙΩ ᾿, 2, 28. 

συμπονεῖν, ΘοΟΒ6Π) ἸΔΌΟΥΕΒ ΒΒ ΠΘΥΘ 
2: τς Ζ0 ν 

συμπράκτωρ, Δα]τιῖοῦ ΠπδρΟὐ ΘΘΟΥΘΠΕῚ 

9» 25» 20: 
συμπράττειν, ΒΕ] να 6 5; 2::28.2 8, 1. 

εἴ τι ἀγαθόν τῷ ΤΞΘΕΕ ἊΝ ἐῳ 2.1. 
τι ἀλλήλοις ἀγαθὸν δ. :. 28. 

συμπροθυμεῖσθαι ταῦτ᾽ ἔφασαν, ρτο- 
Τη]βουιιηῦ 886 Δ 11ἃ ἔδοιθη αὶ 6588 
ΡΓΟΓΊΪΟΒ Ραγαΐοβαμο 6, 1, 10. 

συμπροπέμπειν, ὉΠ8 ἀδάυοεζο, ΡΙῸ- 
ΒΘαΙΪ 1,06,1. 3,3, 4. 8, 4, 27. 

βυμῤνόναν. ΘΒΒΘΠΕΙΓΙ 2, 2, 18, ΖΌΤ ΗΝ ἢ: 
34. 

συμφέρειν, 51 π1}.] ἴδυγβ 4, 3, 12. ῥτοὸ- 
6588 8, ἢ. 24. συρεόμω φῶς Ως 20. 
οὐ σύμφορον 2. 4. Τῃ. 

συμφορὰ, οἸδ685 5, 2,22. 
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σύμφορος, υ1}]18, οΟἸητηΟατι8. 5, 3, 31. 
συμφόρως, εοὐτὴ ἔτποῖι 4, 2, 45- 
συμφορώτατα 5» 3» 22. 

συμφύλαξ τινὶ τῆς ἀρχῆς, 41 τπιπᾶ ΟΌΠ 
ΔΙααῸ οϑύ οιβίοβ ΠΡΟ 8, 1, 10; 
οὐ πτς: Π:ΔΕ 

συμφύεσθαι. συμπεφυκὼς, σοποΙΘίτιΒ 
Θαῦο 4, 3, 1τὃ. 

σὺν τῷ νόμῳ, 6 Ἰερθ 1, 3, 17. σὺν τῷ 
σῷ ̓ ἀγαθῷ, ὕπο αὐτὴ ξοιόννοιϊο ; , 
15- σὺν ὅπλοις, ΔΥΠΙΑΐτι5.2, 3,54. σὺν 
μαχαίρᾳ μάχεσθαι, 8] 1ο ̓ ηβῖγα6- 
{πΠῈ ΡΌΡΠΔΙΘ 2, 1, 21. σὺν τῇ βίᾳ, 
ΥἹ 8, 7,13. σὺν τῇ γνώμῃ τινὸς, ἀξ 
ἈΠΟ] 8 ΒΒΕΘΗΙ ἢ, 5.7,.. ὅ᾽η,» 20. 
σὺν τῷ δικαίῳ, Ἰυαϑίθ ὃ, 2, 22. σὺν 
τῷ καλῷ, Βοποδίθ ἐδία. 8, 1, 32. οἱ 
σὺν σοὶ, ἰα] 5061 7, 1, 15- σύν τινὶ 
εἶναι, δ) αν αγ ΔἸ Ζαοιη, ΟΡ [ΕΥΤ6 
ΕἸ 4. 37.:. σὺν: θεῷ 1. 55 14: δ᾽ σὺν 
θεοῖς, ως Ιἐποδεια, 4115 δα]ὰ- 
νΠΙ15.2..4. 14. ἅ. ὅν. 8. 85.5.25. 
σὺν ἡμῖν οἱ θεοὶ, 411 ΠΟΌΪΒ Βιιπΐ ρῥτῸ- 

ΡΙΏΙ 7: 8» 71: 
συνάγειν τινά τινι, ΘΟὩΪΙΠΡΘΓΘ Δ]]ΟΠΊΘΤΩ 
οἴ ΔΠ1700 5, 3, 20. ΘΟΏΨΟΟΘΔΥΘ 2, 
ΤΊΤΟΣ νόμισμα 4.0,12. 8]. συλλέγειν. 

συναγορεύειν τινὶ, ΔΒΕ1Ρ]ΔΓΊ, Δ]1Οπ}τι8 
ΒΘη ΘὨΓ18Π| 5118 ΘΟΙΙΡΙΟΡΆΓΘ. 2,2,20, 
21 Ὁ 5; 10: .2.. 2:15. “κατὰ «ταῦπα 
δαἀαιίαγ 7, 55517-. ταῦτα 2. 2; 21. ἃρ- 
ῬΙΌΒΑΓΘ. 

συναγωνίζεσθαι ἐφ᾽ ἵππων, ἀ6. 6618 

ῬΌΡΠΑΓΘ 4, 8» 49. 
συναθροίζειν, ΠΟὨΡΎΘΡΑΙΘ ὁ» τ 520: 
συναινεῖν Τις ΘΟΠΊΡΓΟΡΔΓΘ 5» 3» 23: 4: 

27. 7» 2. 14. ΘΟΙΠΡΓΙΟΘΌΔΙΒ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘΙῚ 
4. 25. 247. 38:36 

συναίτιος, δτιοίογ, ἐπ εἰγαηιφ6 ραγίθηι 
1,4.:15. τῶν ἀγαθῶν ὧν, 4] ἰδεῦχη 
Β11Π1| δα οοΟΥ ὈΟΠΟΥΌΙΩ 5, 5. 32. 

συνακολουθεῖν, 566] 3,1, 42. ὃ, 7, 5. 
συναλίζειν, ΘΟΏΡΎΘΡΑΥΙΘΊΙ, 4, 14. συνα- 

λίζεσθαι εἴς τινα, αα σοοὔατῃ 8]1Οτ}118 
ΘΟΟΘάθΥΘ ΘΟΟΡΙΔΙ] 1,2, 15. 

συναλλαγῆς, ἐκ, ΔιηϊοΙ16 ΥΤΘΟΟΠΟΙ]Ιδίδ 
3:1, 40. 

συναναβοᾶν, 51Π11}] ΘΧΟΪΙΔΙΊΔΙΘ 5,1, 6. 
συναναστῆναι, ᾿Πἃ ΒΌΓΡΕΙΒ 5.1, 4. 
συναξιοῦν, Ἰάδτη ν6}]6 7,1, 15. 
συναποπέμπειν, Β1Πη11} τη 6.8 3,1, 2. 
συνάπτειν τὴν μάχην, τηδηθτη 60η86- 

ΤΕΥ τι, 41ι|ὲ δσϑε σὴς τα ἄκρᾳ ἢ, 

8» 4: 
συναρμόττειν, ΠΟΔΡΊΠΘΗΪΑΙΘ 2, 1, 27. 
σοπραθ 65" ΘΙ ΘΓ, 8: 2:. 21. 
συναρμόττουσαι γυναῖκες, ὉΙΧΟΥΘΒ 
το 8 σΟηρΓαΘηΐα8 7. 5, ὅο. 8, 
ΠΑΤΡῚ Ἃ 

συναύξειν τὴν ἀρχήν τινι, σΟΠΐοΙΤΕ Α]1- 
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4αϊα δα ᾿πη ρου απ Δ᾽ 1ο7τ18. ΔΙ ΡΠ τη 
ΒΡΙΘηΙαιηηηπο το αθηάᾳηη ὃ, 2, 21. 
συναυξανομένην τὴν ἐμὴν δύναμιν 8, 
Π: ἃ: 

συνάχθεσθαι, τπᾶ αἀοἸ]ογο τ, ύ, 24. συν- 
αχθόμενός μοι τῇ συμφορᾷ ΠΕΣ 

συνδεῖν, ΟΟ]]ΠραΤΘ, ΘΟΠΒΙΓΙΠΡΕΙΘ 1, 6, 

49: 4, 2. 32. 
εὐ νι τίει θην δ 9, ΟΣ. Ὅν (Π: 2.5 154. 

σύνδειπνον ἄγεσθαι, βεοῦτη δα εοὐ- 
ΠδΠῚ Δα τισοῦθ ὉΠΊΌΓΔΠῚ 2, 2, 28. 
συνδειπνεῖν 5, 5» 41. 

συνδιαμένειν, ὉΠ ΠΊΔΠΘΙΘ 4.5 5» 52. 
συνδοκεῖν, νἸ 611, αδ ρἰμγίθιιδ, γιὰ οοη- 

δοηζιμ ἴηι γ6 αἰΐφια 2, 2, 21. συν- 
δόξαν, αποιηδατηοατιτη ν]δυτη δϑῦ ὃ, 
Ι, ὃ. συνδόξαν τῷ πατρὶ, 46 60η- 
ΒΘΏΒ1Ι ΡΔ[118 ὃ. 5, 28, 

συνειδέναι. σύνοιδα ἐμαυτῷ ὧν ἀγαθὸς. 
ΘΠΟΏΒΟΙΤ15 ΤᾺ] ΒΌΤη ΤῊΘ 6888 ὈΟΠιιΠῚ 
3: 3, 38. σύνοιδα ἐμαυτῷ τι, πονὶ 
Δ υ]α 3,1, 10. 

συνεῖναι, ΝΘΥΒΑΥῚ ΟἸΠ ΔΙΊΠῈῸΟΙ, 4, 4; 
6, 15. 8, 4.2. ΘΟΠΒΈ6586, α6 ϑϑΉ6γῸ, 

3:1» 39. ᾿ 
συνειπεῖν τινι, ΘΟΙΏΡΥΟΌΔΙΘ ΒΘ ΘΏΓΔΓΩ 

Δ]ΙΟυἾ 15 4, 2, 46. συνερεῖν 2, 2, 22. 
ιν) 6. 

συνείρειν, ΘΟ ΠΘΟΐοΓΘ 7. 5. 6. 
συνεισάγειν, ττπηἃ ᾿ΙΏΡΟΥΑΡΒ 3, 2, 24. 
συνεκτέον. ΥΥ. συνέχειν. 
συνελαύνειν, ΘΟΤΏΡΕΙ Π6ΥΘ 1, 4:14. 
συνεξιέναι τινὶ, ΟὈΤη ΜΠ ΘΥ. ἵν, 

4:15. ἔ Ν 
συνεπαινεῖν ἰσχυρῶως, ΤΠΔΡΏΟΒΟΘΥΘ ΡΗΓῸ- 

θᾶ:8.....2. 34. 
συνεπηχεῖν 8. ἃ, 5δ:.:.7. 1,.28, 

ΒΟΠΔΓΘ, ΞΟΠ γράάογο. 
συνεπιμεληταὶ, 411 πιηὰ οσαγαπί να]η6- 

ΠΗ ΟΒΉΡΙ» Μοῦ Τι 
συνεπισπᾶσθαι, τα 856. αἰίγαμογο, 510] 

Δα] Πρ ΓΘ 2, 2. 2 
συνεπιτίθεσθαι, τιῆὰ Ἀροτραὶ] 4, 2, 2. 
συνεργάζεσθαι πρὸς τὸ ὠθεῖσθαι, ἡ 

ΡΓΟΡΟΙβδ πη σΟΠΓΘΥΓΘ 7,1, 22. 
συνετὸς, ἸὨΓΘΙ ΠΡ ΘῊΒ 2,1, 21. 
συνεφέπεσθαι, τὰ Βα ΒΘ 6.1] ὦ, 4, 1ο. 

ΔΟΥ. συνεπισπέσθαι ἢ, 1, 32. ὃ, 6, 
ΤΟ. 

συνέχειν, σοηζΠογθ, ἡ. 6. ΘΟΉΒΟΥΌΩΓΟ, 
ἐμοῦ οἱ ΠΥΉιαγΟ ὃ, ἢ, 22. συνεκτέον, 
ἴῃ. Οἴἤο1ο0 σΟΠ ]ηΘη τι ΠῈ 6586 7, 5» 70. 

συνήδεσθαι. σΟἸ]εοἴΑΥ1 1, 6, 2 
συνήθεια. Ν'. συνουσία. 
συνήθης. [ἈΥΩῚ]ΠΙΑΥΙΒ 2. 2, ἢ. 
συνηττᾶσθαι, τιλὰ ν]ΠΟ] ύ, 4, 14. 
σύνθετος, ὁοτηροδιίτ8 4, 3; 20. 
συνθῆκαι, Ραείᾶ 5, 4; 27. 
σύνθημα, ἰαδβοῖὰ ΤΩ]]10Ὰ718. 3, 3, 58. 7. 

ἴ 16: 

ἘΠ8 1η- 

ΙΝΌΕΧ σαἈ σΌϑ. 

συνθηρευτὴς, ΒΟΟΙ5. νΘΠΔΙΙΟΙΙΒ 2, 4; 
15. σύνθηρος 5.1.7: 

συνιέναι, 1Π06]]ΠρΡ ΓΘ 1, ύ, 2. 
συνιστάναι, ΤΕΥ 4, 5» 58. 7, 3. 

12. ἀντίπαλόν τινι, Θχοῖϊΐο δανογβᾶ- 
ΥΙΠὶ 8]10ὰ] 6,1, 26. συνεστηκέναι, 
ΘΟ΄ 61 ἸΟςΟ βίβδγβ 2,1, 29. συστᾶσα 
ἀγέλη, στοχ βθαϊοθαθ 1, 1, 2. 
συνίστασθαι, οοἰγα Βραϊῆοβο ἐδὲά. 
ἐπὶ, σοηΐγα Δ]14θτὴ ἔσθ τι8 ᾿πῖτα οἵ 
Βοοιθίδίθιη 1, 5» 4. συνεστηκότα εἰς 
ταὐτὸ ἔθνη, σεοπίθβ βοοϊθίαΐθ οοη- 
Ἰπηοίδθ 1, 5, 3. συνειστήκει, ΘΟηρο- 
5118, σοηξροία ογαηΐ 6,1, Ρ4. 

συνισχυρίζειν τινὰ, το ἃΠΈΓΓΘ Δ] 1οα] 
σέο. ἐσ. 

συνοικεῖν ταῖς γυναιξὶν, ὈΧΟΓΆΠῚ τ] 
σοηβαθίμα!ηθ ἀομηθϑίϊοδ 4, 45 1Ο. 

συνοικτίζειν, ΘΟΥΩ ΠΛ] ΒΘΟΡΑΡῚ 4, 6, 5. 
συνομολογεῖν, Ῥ͵ΟΠΪ ΕΥΘ 5, ΕΠ ΤᾺ 

ῬδοῖβΟΙ ...1: αἰδενος 
συνουσία, οοηδιιθίπαο, ΘΟΠΡΎΘΒΒΙΒ 1, 

4. 4. 2, 2,1. ἤν 8. 88. ᾿Ουσα ᾿πϑνή- 
θεια ρογπγαίαϊαπ) (,1, 21. 

σύνταξις, ΟΥο ἴῃ Τ6 τη] δ ΓἹ τθοθρίιιβ 
8, 1,14. σύνταξιν ποιεῖσθαι, ΘΧοΥ- 
ΟἸΓΠῚ ἸΠΒΓΓΙΘΙΘ 2, 4.1. 

συντάττειν. συντεταγμένοι, ἸΗΒΕΓΙΟΙΙΕΙ, 
4. 18. 4, 2,21. συνταξάμενος, Το- 
θιι5 ᾿πϑύγι 8. οὖ ρΡγαί]Β 2, 4, 32. 
συνταξάμενοι, ἃοῖὶΘ ΘΟΠ] ποίη 1ῃ- 
βίγχαοσία 3, 3, 29. συντάττειν τινὶ, 
1. 4. ἐντέλλεσθαι 5, 3; 46. ργεδοὶ- 
ΡΘΓΘ, ΟΓΙΏΔΓΘ, 864. ὅπως 8, 2, 2.» 
564. Ἰηῆη. σαπῃ δοςαΒ. 8, 6, 8. 

συντειχίζειν, ΘΟ] ποία ΟΡΟΓᾶ ΘΧΒΙΘΓΘ 
ΓΗ Ἢ 

συντελεῖν, ΘΟΠἤοΟΙΘ 6,1, 50. 
συντέμνειν χιτῶνας 8, 2, 5. ΔΠΠΟΐ. 
συντίθεσθαι, ῬϑΟΙ͂ΒΟΙ ἃ..1, 21; 2.58. δ. 

,3» 15- 7: 4: 4: 
σύντομος ὁδὸς, νὰ ΘΟΠΙ ΘΗ ΠΙαΥα 1, ύ, 
21, 52. 

συντρέχειν, ΠΟΏΒΘΏΓΙΓΒ 7, 2, 27. 
συντρίβειν, ἔἈΏρΡΈΓΘ ὅ,.. ἅθε 
συντυγχάνειν τινὶ, οᾶβιι ἸΠΟΙάΘγ6. ἰὴ 
ὉΠαπειη Ι, 4...- ὅδ, δὲ 

Σύρια γράμματα, Ἰι{{ογὰ ΥΥΙΘΡ 7, 2, 
16. Κονγία55ϊ15 τηΐοἰ φιηίων ἰἰέίογα, 
για υῖσο τοσαπί (παϊααῖοαβ. Ναηι 
«οδορίμι5 Ατολώοῖ. τα, 2.1. ϑδογδιὶ, 
“Ζιάοος τἰδρραγο γράμματα Σύρια, 
οἱ τϊδάογα βογίρίος δαογο. ΦΌΝ, 

συριστὶ ἐπιστάμενοι, ὥγγϊαςο, ἢ. 6. Α.8- 
ΑΥΤΙ Ὡς 

σῦς, ἌΡΕΙ -2, 4, ῶ0ι 

5» 2; δ. 

συσκευάζειν. συσκευάσας ἄλλα παντο- 
δαπὰ, οἴη ΟἸΠΠΪδ σΘΠΘΙ5 ΓΘΙῚΙΠῚ 
ΔΡΡαγδίι 1, 45 25. σοπίγα ΠΕ 16 ΘΧϑῦ- 

4.) ἅν τι Θὰ Β 



ΙΝΌΙῺΧ απ σύϑ. 

οἰἴαμα 8, 6, 2ο. συσκευάζεσθαι, νᾶ8ἃ 
οοἸροτο, σΟΏΨΑΒΑΥΘ 3, 1, 42; 3» 20, 
21. 5; 3» 51: 8 Ἰἴογ 88 ΡῬΔΙἍΓΘ 4, 5, 
17. ό, 2, 40. 568 ΡΔΙΆΓΟ δὰ πιρτᾶ- 
ὉΙΟΠΘΙα 6Χχ ἢδο νἱία 8, 7. 2. τὴν πο- 
ρείαν, ἸΐοΓ ῬΆΓΆΡΘ ὃ, 5, 1. συνεσκευα- 
σμένος, δι ἸοΥ ᾿πδύγιοίιιβ 3, 2, 2. 
4, 5. 26. συσκευάζεσθαι, σοτητηθᾶ- 
ὕὰχτη βθοῦτη ἴθιγα 5. 2. 35. 6, 2, 25: 
26. ἄνθρωπον, ΟσΟΌραγ6, αἰ6 «ΑΠΔΟΥΟ 

5» 1» 18. 
συσκευασία, ψΔΒΟΙΤῚ ΟΟ]]ΘΟΙΙΟ 4, 2, 24. 
συσκηνεῖν, ΘΟΠ ΓΙ ΘΡΠΔ]6 ΠῚ 6586 ἦ. 6. 

συνδειπνεῖν, 2, 2. 1. 3; 2,9 25. 
συσκηνία, ΘΟὨΓΌΘΥΠΙΤΙΠῚ 2,1, 26. 
σύσκηνος, ΘΟὨ ΘΙ ΏΔ]185 2, 2, 22. 40] 

1Π ΘΟ 6ΠΊ Τθηΐο 0 ΟΡ] 2, 2, 20. 
συσκοτάζει, Πομ ΘΠΘὈ Γαΐ 4. 5»5- 7»5»15- 
συσκυθρωπάζειν, 5ϊτηὰ] {τἸβύθιη ν]Ἱ 6 ΓῚ 

ὅ..2. Ζι1. 
συσπειρᾶσθαι, σΟὨΐγΑἢΪ, ΟΘΟὨρΡΊοΟΙΊΘ- 

ΤΆΙΤῚ, συνελίττεσθαι, 46 ἀδηβαία ρΡ]ιᾶ- 
ἐλησ θυ), 5» ὅ. 

σύσσιτος, σΟΗν νᾶ 5, 2, 17. 
εϑύ πα. τ15 ὃ, 7, 14. 

συστεγάζειν, ἴδερετο. τὰ ὑπερέχοντα 
ἅπαντα συνεστεγασμένοι, ΄υδοῦ- 

416 ΘΟΥ̓ΡΟΙῚΒ ραγίθ ϑιηϊηθηΐ, [θο] οἱ 
τη }{] 6, 2, 17. 

συστρατεύειν τινὶ, ΒΙρῊ δ 5660] “75: 451. 

ἀφαιρεῖν τινι συστρατεύειν ἐπί τινας 

ἄδγθ 8110] νθῃϊδπὰ 11} 1120 Δαν ο- 
85 ΔΙΙΟΌΘΙΩ 7: 1, 44. συστρατεΐε- 
σθαι, γΩῊ]} {185 Βοοϊοίδίθηη ΔΠῚ]ΘΟΙ] 5. 
3» 24. 8, 4.24: 0, ὃ. 

συχνὸν πρὸ τῆς ἘΠΕΒΕ προελαύνειν, 
Ἰοηρθ ύ, 3, 12. 

σφαδάζειν, ΡΓΘΘ ἀοΙογα {ΌΓΕΓΘ, αἰδ θιο 
υιϊηογαΐο 7.1. 27. 

σφάλλειν σῶμα καὶ γνώμην, ΠΟΥΡΙΙΒ 
ΤηθῃΐοΙη6488 Ἰαοἴδοίαι 1, 3, 1Ο. 8, 
8, το. σφάλλεσθαι, ἀφίγτηθη χη 
ΘΌΡΟΙΒ ἃ, ὅ,.24..2, 2, 26. 4,5, 69. 
θαρρῶν οὐδ σφάλλομαι 5. 2, 35. 

σφάλμα, οἾΔ 4685 ὃ, 5. 7. 
σφάττειν, γαρυατο, ἢ. 6. ΡΘ. Ἰυρτπη 

[ΧΔ]1ΟΘΓΘ ἔΘΥΤ ΠῚ 7, 3, 14. Β8ΟΥΠΟΔΥΒ 
8,3, 24. 

σεν νὴ, ἔχηῆδᾶ ἢ, 4.11. σφενδονᾶν, 
πᾶ αὶ 7, 4, 15. σφενδονήτης. 
Πα ΙΟΥ 2, 3, ὅο. 

σφόδρα δ.» Ἑ, 6. .40. σφόδρα πεί- 
θεσθαι ὃ, 3, 21. καὶ σφόδρα 23,2, 20. 
ἘΝῚ 2. 56. 

σφοδρὸς, σανΙΙΒ, ΒΙΓΘΠΠΙΙΒ, ὩΟΘΥ 2,1, 
Τὶ 2: 56, 

σχῆμα, σοδίιβ οὖ ᾿ποθββιιβ ὁ, 4, 20. 
ταπεινὸν, ΠΑ ἰτιι8 ΠΌΤΟΉΙΗΝ 5. τς ἢ: 
σχῆμα, πρόσωπον εἰ λόγοι ό, 4, 20, 
Ἰαπριιπίιν, ἀπολαμβάνειν πάλιν τὸ 

4] πᾶ 

δ1Ὁ 

ἑαυτῶν σχῆμα, τραϊρὶ ἴπ ῬΓΙΒΕΠΠιιῃ} 
Ἰοσῦπη 7; 1, 49. 

σχίζειν εὐλώ Ἰρῆα ἤπάσγα 5, 3.» 40. 
ὑποδήματα 8, 2, 5. Δηηοῦ. 

σχολάζειν, οὐϊοϑιτη 6888 7, 1, 20. ἀπό 
τινος, ΠΟ ΔΙΏΡ]15 6586 ΠΘρΟΙ15 οο- 
ὀπραύυχηῃ 7; 5» 52. τοῖς φίλοις, νᾶ- 
ΟδΥ6 20. οὐ σχολάζω τινὶ ὑπακούειν, 
ΠΟΙ νϑοδΐ 8,1, 18. μήτε μένειν μήτε 
ἀναστρέφεσθαι πος 00) 

σχολὴ, οἴϊαπι 8, 1; 123. σχολὴ ἔσται 
σωμασκεῖν Ι, 6, 17. σχολὴν ἄγειν 
ἀπό τινος, 6556 ἜΘΕΟΝ δι ΤΟΊ οὐΓᾶ, 
δγη. ἀπολυθῆναί τινος εἰ ἀπαλλάτ- 
τεσθαι 8, 3, 47. σχολὴν διδόναι 
ΣἘΟ ἩΔΡΑΣ ΣΝ Ἰοσῦτη σΟΠοΘαθΥΘ 
ΘΟΠΒΕΠΔΠΑΙ 4, 2, 22. σχολῇ πορεύ- 
εσθαι, Ἰοηΐα. ᾿ίου ἴδοεσθ 4, 2, 6. 
σχολῇ ὑπακούειν, Ἰδηΐθ, ΠΟ ΡΓΟΠΊΐα, 
ΔαΒο ΑΓ δ, 4,0. 

σώζειν, 5θΥνΑγ6, ΟΡ}0. ἀπολέσαι, ἢ, 1, 
42. σώξεσθαι, ορρ. ἀποθνήσκειν 2, 
3.9 51. πρὸς, 58] ν ΠῚ ΡΕΓνΘΏΪΓΘ [ἢ 5» 
4,16. σέσωσμαι 5. 4:11. 

σωμασκεῖν, ΟΟΥ̓́ΡΙΙΒ ΘΧΕΥΘΕΓΘΊΙ, ὅ, ΤΊ. 
1: 20: 

᾿ σώματα, ΠΟΙΊΪΠ65 7, 5.9 73. Δη ΠΟΥ. 
σώρευμα, ΔΟΘΥΙΝῸΒ 7:1. 32. 

σῶς, 54]ντι8, ἸΠΟΟ] ΓΒ. 
ΔΗηΟΐ. 4. 5» 2. 

τερος 6, 23, 4. 
σωτὴρ, βογναίοτ, Ζεὺς 7.1, 10. 
σωτηρία, 581τι8 οἴ ἸΠΟΟ]τΙΓΗΪζα5. 3, 23, 

πε ας» ΤΣ ΖΣ 
σωφρονεῖν, ΒΆΡΘΓΘ Τ, Οχ 20. ΡΨ 2014. 

5» 3» 43. πρός τινα, ῬΔΟΘΙΏ 56}- 

ΔΘ, ὨΟΠ αθῆςοιθ 2, 2, 4: Ο}»}. 
ὑβρίζειν 8,1, 320. 

σωφρονίζειν, ΘΠ ΘΓ τιὖῷἄ 4118 βαρὶαΐ, 
3, 1, 22. δῖπο ἴῃ οΟἴἶποΙο 8]1] 6 πὶ 
ΟΠ ΘΒ Π6 ἀοῇοϊαῦ 3,1, 27. οἱ 
8]]}Ἃ]θπὰ ραοοσδηΐθμῃ 86 ΟΠο τ τὴ γο- 
ΟἸΡΘ δ. 2. 1. τὸ: 20. 8; 0.10: 

σωφρόνως. Υ. σώφρων. 
σωφροσύνη, ει (Οἴο. Τιιδ0. 3, ὃ. οβηλέ, 

6δὲ γα ρα]ἴαβ : ΟἸ)ι5 6ὁ5ὲ ηιοΐπ5 αἩϊηνῖ 
αρροίθη 5 γΟ 676 οὐ δθάίαγϑ, 56} 6Υ- 
ψιθ ααὐσογδαηίοην ἰἰφιαϊηϊ, πιοαογα- 
ἑἐαηι η, ΟἩν γ6 86 Υ 6 ΘΟΉ δ᾽ (ΠΉ ἐϊαΉι 
τι 2.8-..8. τῦρτό; τὴς ἠέ 658 Ἐθπ|:- 
ΠΘηΓ8, ἸΠΠΟΟΘηζἃ ὁ, 1, 47- πιο- 
αδβϑῦῖα οὖ ρυπάθηία 3. 2. 50. 7» 5» 
6. οαϑυϊαβ οἵ ρα ]οι18 1, 2, 9. 
3,12. τποαογαῖ!ο, ἡτιὰ 4115 δῖ Ρο- 
τοηἴϊα ΠΟῚ Αι πι δα 1] ἸΠ 6 η οἵ 
σΟὨ Γι Θ] ΙΔ 8,1, 20; 4;14-. σω- 
φροσύνην μηχανᾶσθαί τινι, «ἰϊου]τι5 
ΟῸΡΙαΙαΐα8 ΘΟΘΙΌΘΥΘ 2, 2, 14. 

σώφρων, ϑβΔΡΙ6Π5, αἰ ταίοπθ ἄτιοο 
αὐ παν, σρΡΙαἸζαΐθ5 Δ ΠΊΤΩΙ οΟογοθί 23. 
1: 

σῷ 4. 4,2. 
σᾶ 7». 4:18. σαω- 
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1,16. λῖηῃς ΟΡΡ. ὑβριστὴς δρπουσα, 
ἀἰοίο ΔΙΙ(ΔΊΘΗΒ 4.1. 6. 4] ἃ Τα ΦΟΓΡῚ 
ΔΒ οί 8, 1,921. Ὧδ αἰμοο, αὶ 4111- 
ΘΘηΐου, οαπΐθ, ΠΟ ἴθιηθῦθ οὗ οἵἷι- 
ῥιθ 6; Ὁ Ἐχεσοιυατη  ἀοιο οτι τῶ ἡ: 
ΡυμάΘη8 οἱ ἉΠ]ΠΠρ 608, εἷο 60, γιιὶ 
μουϊέ, εἰδὲ δια ρας ργϊηοὶρῖδ δὲ 
ἀογιια ἴῃ μγθ, 8, 5.13. σωφρόνως, 
τηοαδβύθ, 51η6. ΒΡ Ια, ἸΠΒΟἸΘηΌ]ἃ 
δ σοηΐοχηΐα 8] ΟΥ τη ὃ, 4, 14. [οιη- 
Ῥδυδηΐθν, ορΡ. ἀπλήστως, 4. 1, 15. 

τακτικὸς, ΔΟΙΘῚ ἸΠδύγ 6 ἦτ Ρουτι5. 8, 
5. 15. τακτικοὶ ἀριθμοὶ, ΟΥ̓ΠἸΠ68 
ὉΟ]6Ὶ 3, 3,11. τὰ τακτικὰ, Τα 1Π- 
ΒΙΓΘΠ ΑΙ ΘΧογοϊ[α5 1, 6, 14, 22. 

τακτὸς, [τ158118 ὃ, 5, 28. 
τάλαντον, τΑ]δητιια δι. ὀνάνοξει. 

(16 Ῥοπάβθ 6, 1, 54. 
τάλας, ΤΩΪΒΘΓ 4, 6, π. 
ταμίας χρημάτων, αιιεϑϑίον 4, 5» 40. 

ταμιεύεσθαι αἰβροηβαγα 3, 3, 47. 4.1. 
18. 

ταξίαρχος, σΘηζαΤο, “αἱ Ργδθοδὶ τῇ 
τάξει 2,1, 18, 22, οἷα. βῖνθ ρϑαϊίιπη 
ΒΙΝΘ οαππτιπὶ 8,1, 10. 

τάξις, ΘομταΤΙα, 56, σθηΐμη ροαϊέος 2, 
Ι, 25» οἰ06. τάξις ἱππέων, σοηΐϊα τα 
ϑ6ν ὉΡΠηἃ ΘΑ. ΠΩ 1, 4. 20. 4, 2, 
23. εἰς. τάξις τῶν καμήλων ἢ. 1, 22. 
2) Δ0168, Οὔο τ] τὰ ᾿πδίγαοίαβ : 
τάξιν ποιεῖν, ΔΟΙΒΙῚ ᾿ΠΒΌΓΙΘΙΡΘ 7, 1» 

5. ἐν τάξει περιστῆναι, ἸΒΕΓΙΟΙΟΒ 

ΟἸνουτη τὸ Οδϑίγα 4, 2, 32. τῶν ἐν 
τῇ τάξει ὄντων 5, 2,1. καθιστάναι 
ἐν τάξει μεθ᾽ ἑαυτοῦ, Ἰ11 66 ΒΘΟΊΠῚ 
Ἰηδίγιιοίοβ ΘΟ ΒΙβίθυ 8 Ὁ, 3.1. τάξιν 
διαφυλάττειν, οΥϊποῖη αἸ]ΠσΘΠΐΟΥ 
ΒΘΙΨΆΓΘ 5, 83, 45. σὺν τάξει ἀκολου- 
θοῦντες 6.1, 52. ἐκ τῆς τάξεως κι- 
νεῖσθαι, Θ 060 86 ΙΠΟνΘΓ6 7, 2, 4. 
ἐν τάξει καθεύδειν,Ὶ] Ἰηδίσιιοίοϑ ΟΔΡΘΙΘ 
ΒΟΙΠΏΠ 8, Ρ, 12. ἐν τάξει σκη- 
νοῦν ὃ, 3, 324. τάξις ἐν τῇ ἐξελάσει, 
ΟΥΔῸ Ροιηρθὸ 8, 3, 6. τάξις τῶν 
ὅλων, ΟΥἕο οἵ σοπηραρθβ ἢιιι5 τππη]- 
ΨΘΕΒΙ 8, 2,..22. 

ταπεινὸς, ὍΝ {τι8, ν1}18, Πα Π1}15, βίος 
3, 3» ὃ σχῆμα ταπεινὸν π,1, 4. 
οὕτω ταπεινὸς 5, 5.» 9. ΒῈΡΕΙ]. 7, 5» 
ύο. ταπεινῶς ἢ, 5» ὃ. 

ταράττειν, ὕΥΌΔΓΘ 2,1, 27. 5» 2. 17. 
Γαΐ, ταράξονται , 1) 48] 

ταραχὴ, ἡ. ἴαγθα 5, 3» 555 οὖ τάραχος, 
ὅ, 7.1. 32. 

ταραχώδης, 41 [0116 τυ θα 3, 2, 

τάττειν, ΟΡ ἠϊηδγο, ΟΟ]]Οο ΓΟ, εἰς μάχην 
στρατιὰν Ι, 6, 13: νι 3.2 οὗπερ ΟΣ ““.- 

ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες 75»᾽ 3» 8. 

σαι σῦξ. 

τάττομεν αὐτοὺς ἐπὶ τοὺς μένοντας 
2.1, 9. ἐπὶ τοῦτο 1, 4, 24. 5» 4; 8. 
πρὸς τοῦτο 5, 4. 7. ἐπ᾽ αὐτῷ, ροϑῖ 2, 
2, 6. τινὶ, ἸΠΊΡΘΙΆΥΘΊΙ, 5, 5. ὃ, 3» Τ: 
οὕτω ταττομένων 9» 3;580. τὸ ταττό- 

μένον 2. 2.10. τὰ τεταγμένα ποιεῖν, 

ἸορΊθ 5 οὖ ἸηΒ{1{π|||18 ΡῈ ΠΟΘ Το ΡΙ5 
ῬΆΙΕΥΘΊΙ, 2. 5; 3. 18. λαμβάνειν τὰ 
τεταγμένα, ἃ οἰν!ταΐθ ΘΟΟΙΡΟΙΘ τηο- 
ἀπ Δα] Ἰβίσδ πα Τοῖρ. 1, 3, 18. ὃ 
ταττόμενος πορεύεσθαι, ουἱϊ ᾿τηροτᾶ- 
τατη δγαΐ ΟῚ 4, 5»11. αἱ τεταγμέναι 
ἡμέραι, (168 βύαξϊυι!, ΒΟΙ]ΘΙΠΠΘΒ 1, 2, 
4. ἡ ταχθεῖσα ἕδρα δ, 4; 5. οἷς ἐτέ- 
τακτοὸ ἢ, 5. 38. τάττειν εἰς μάχην 
στρατιὰν, ΘΧΘΟΙΟΙΪ.ΠῚ ᾿πδίγιθσα δᾶ 
ΓΘ ΠῚ 1, 6, 42. ἑαυτὸν ἐπί τινα, 
1Π 8ἃ016 βύαυϑ σοηΐγα 8]. 2,1, 9. τα- 
χθῶμεν ὡς κάλλιστα 4. 5: 22. 

τάφρος, ἴοβϑα 3, 3, 26, 64. 
τάχα, [ογίαβ886 5» 4. 35: ΙῈῸΧ 3, 3. 606. 

τάχιστα. Υ. Ταχύς. 
ταχνεργία, οΘ]ουθαβ ἴῃ 16. Ρϑυβοϊθπήα 

75 τν ἅ0. 
ταχύνειν, ΔΟΟΘΊΘΓΆΓΘ, ΓΘΠῚ ΘΘΙΘΓΘ (6]6- 

τ ρΡ 5. 8. 158 
ταχὺς, ΟΟἸΘΓ, ῬΓΟΙΠΉδΙ8, 2, 1, 31. ἢν 

θᾶττον, ΤΩΝ ΡΥ πηθτη 8: 50. 
ΘΔ ΘΠ ΒΕ. ὅταν τάχιστα 45.838. 
Υ, ᾿Επεὶ, ᾿Επειδὰν, ᾿Επειδή. 

τε ἡπδίοι γορϑυϊθαμ 3, 3, 36. 
τε---ἄξοσί τε 6, τ, 20. 

τέγη, τὰ, ἰοοῖα ἢ. 5.» 22. 
τειχίζειν, σαδίθ}]0 ΓΔ. 3, 2, 21. 

φρούριον, οχϑύγιιθυθ οαβίβ! τ1ΠῈ 3, 2, 
τ. τὰ ἐρύματα, ται] ΟΠ 65 ΘΧΒΙΓΊΙΘΓΘ 
3, 1, 1ο. Μαα. τειχιεῖσθαι ὅ, 1, 
19. 

τεῖχος, σΑΒ[6]]Πη, ἸΟοτῖιβ πηι ϊ{τ|8 4. 6, 
2, 6, 8, ο, εἴς. τὰ τείχη, υγϑ τηῖ- 
πΐα οὐ 4; 27. δα 9. 
ῬοΙαχ 9. 7: Ξενοφῶν δὲ καὶ τεῖχος 
οὐ τὸν «περίβολον ἔφη μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὸ ὑπὸ τῷ περιβόλῳ πᾶν. 

τεκμαίρεσθαι, ΘΟΠ] ΘΟ, ΘΟΙ]ΠΠροτΘ 6Χχ 
ἉΠΠατὰ ΥΘ 1, 3, 5- 7» 8» 62. ὀφθαλ- 
μοῖς, Θου 15 ΘΧΡΙΟΥΆΠ4Ο ῬΓΟΒΡΊΘΘΓΟ 

4: 3: 21 
τέκνα, ἸἸὈοΥῚ, διδόναι καὶ λαμβάνειν, ἢ, 

4, δι 8.45. 4. 1) 1} 
τέκτων, [ἈΠ 6 Ἰὴρπανῖαϑ 4. 2. 11. 2" 

ΤατὶϊὰΒ 6,1, 20. 
τελεῖν, Ἰπηρθπάθτο 6, 2,9. πολλὰ εἴς 

τι, ΤηΔΡΏΟΒ [ΔΘΘΓΘ ΒΌΠΊΙΒ ἴῃ 8,1. 
13. ΔαΤΩΪ ἰβίγαγθ, Ρογἤσογο 8, 6, 3, 
ὉΡῚ ἐαΐ. τελῶ. ῬΆΒΕ ἐδ, ΕΣ 

τέλειος ἀνὴρ, ααἱ δὰ τα ΡΝ 
εοίαίθιη 1, 2. 4.12 8,7, 6 ̓ 

τελεστήρια, 580 78 κάφο ΤΌ πὶ [ο]ϊοῖοΥ 
ἰγταηϑαοίδιηῃ 8. 7: 3. 

τροχοῖς 
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τελευταῖοι, ῬΟΒίΓΘΙΏΙ ὦ, 3, 25. τελευ- 
ταῖον, ΡΟΒΊΓΘΙΠΟ 8, 7; 28. 

τελευτᾶν, ΤΩΟΤῚ 2, 3. 3. 4.9 6, 7. τοῦ 
βίου 8, 1, τΊ. τελευτῶν, οἰ τελευ- 
τῶσαι, ἰδ θη, 86 ΘΧΙΓΘΠΊΠΤΙΗ 1, 4: 
6: ὁ. το. 

τελέως ἀγαθὸς ἀνὴρ, ΥἹΥ ΟΡ᾿]Πη115, ΟΤΩ- 
Ὠϊθυι5. Πα] 6 718. ΔΌΒΟΙαὔτιβ 2, 2; 28. 
τελέως μέγα φρονεῖν ὃ, ἢ, 7. 

τέλος, ταῦητι8. ΡὈ]]Ο τη, μΐ αἷθ ἐηιρογῖο 
ηυέανὶ ἐν τέλει γενέσθαι, ἸτηρΘΥ ΠῚ 
ΒΌΒΟΘΡΙΒΒΘ 1, 6,15. εἰς τέλος κατα- 
στῆναι, Τά. 1, 5, - τὰ τέλη, τηδρὶ- 
βίγαίιιβ, 5.}11). οἱ γεραίτεροι καὶ αἱ ἀρ- 

ἢ ἥ Η ἧ : 
χαὶ, ὃ, 5. 27. τέλος ἀγαθὸν, [6]1χ 
ΤΟΓΆΤΩ ΟΧΙΓ15 2, 2, 20. τὸ τέλος τῆς 
σκηνῆς ἐποιήσαντο 2, 3, 24. τέλος 
εἶχεν ἡ θυσία 3, 3, 34. ἔχει τὸ κάλ- 
λιστον τέλος Ἴ, 3. 11. τέλος, ἴΔη- 
εἰδιαν. ἢ, εἶν», 14. 2. 1, 18, οἷς. - 1ὴ 
τηθ 618 ΟΥ̓ΔΙΟΙΘ 5. 2, 7. τέλος δὲ, 1, 
εἰ πν 4: τη 2; 8.1. τέλος δὴ; τα: 6, 
14. 

τέμενος Ἰοοτ5. 5110 618]15. οχίτα ὉΓΌΘΠα 
4116 σοῃδβθογαύιβ, οὐδὲ Ουὐγιδ δαογα 
ὑὐδολῖ, ἢ... 80:38. 8..2,1,.24. 

τέρμα, τηθίδ 8, 3, 25. 
τεταρταῖος, ΠδΥΐο Ἃἷ6 5, 2,1. 
τετράποδα, τὰ, αυδαγιρααεβ 6, 2, 25. 
τετράρρυμον ἅρμα, Οουγγιι5 φαδίθου [6- 

ΤηΟΠΌμη ὕ,1, 51, 52; 4; 2. 
τέχναι, α΄6 αγίδιιδ ἐἰΠθογαἴλδιιδ ᾿, 3, 47. 

6, 2, 37. πηγαὶ τῶν καλῶν 7, 2, 123. 
1.4. τέχνασμα 8, 3,1. 

τεχνᾶσθαι, ἈΌΥΙΟΔΥΙ 8, 2, 5». Ρ488. 8, 
ὅ..:22. 

τεχνῖται, οἱ περὶ τοὺς θεοὺς, ἀἸουηςαν 
ΤΩΔΡῚ Ἰη ΘΕ ΡΓθίθ5 (ἐξηγηταὶ) το ]]ρ1ο- 
Πα 8, 2. 11. 

τέως μὲν, ῬΓΪΠΊτη 4] 61 5, 3, 17. 
τηλικοῦτος, 4] οϑύ δα φούδίθ 1, 2, 11. 
ἴϑ ΟὙΔΠΑΙΒ 4, 6, 5. 

τήμερον. ΠΟΑΪΘ 7.1, 1Ο. 
τηνικαῦτα, ΤΩ 1, 2, 12. 7,1» 9. 
τιάρα, ὑϊανᾶ 3,1, 132. ὀρθὴ 8, 5, 12. 

Θηηοΐ. 

τιθέναι εὐδαίμονα, Ὀδατ6, Ὀθαίτπι 6Η1- 
ΠΘΓ6 4, ύ, 2. τίθεσθαι τὴν ψῆφον, 
ΒΟ ΘΙ ΠΊΔΤΩ. ἔΘΡΥΘ 1... 5... 17. εὖ -τὰ 
ὅπλα, ΔΥΓΠἃ ΘΧΡΘΟΪΓΘ, ἴῃ Ριοτηρία 
ΒΑΌΘΓΘ 4, 5. 8. πρὸς τὸ ἡμέτερον 
συμφέρον, ΘΧ τι81 ΠοΒίΓΟ δατηϊηϊ- 
ΒΧΑΙΘ 3, 2, 30. τινὰ πιστὸν ἑαυτῷ, 
5810] ΔΙ] ]τιθτὴ ἢ 6]6 πὶ τ 6 8, 7,12. 
εἰ νόμος τεθείη, 581 Ἰθχ Ῥοπεγδίαι δ, 
1, 10. 

τιθηνεῖσθαι, ταῦτα πυίγϊοῖὶβ Ὀ]Δῃἰτὶ 
Π]18 8, 5,10. 

τίκτειν, ῬΆΓΟΙΘ. πῦρ τέξεται, ΘΧΟΙ ΑΙ 
ἸΠΟΘΠ ΙΓ 7, 5. 22. 

δ1ὅ 

τιμᾶν, ῬΥΘΟΙΩ18 ΟΥ̓ΠΔΥΘ 1,06, 20. 2; 4:9. 

ΔΡΊ,ΤΙ; 2, 28; 3,6. Ὀεποῆο}18 οὐ- 

ὭΔΓΘ 6, 4,9. ΠΟΠΟΙΌΠῚ ὨΆΡΘΙΘῚ; 2, 
12; 3, 7. μάλιστα τιμᾶν, Ῥ]ΌΙ1ΠῚ] 

[ΔΠΟΥΘΊΙ, 3, 8. τιμᾶν καὶ κοσμεῖν, 

ΠΟΠΟΙ 18 ΟΥ̓ΠΔ18 1, 3, 3. τιμᾶσθαι 
μείζονος, Ὀ]Υ18. ὉΘΒΌΠΊΔΓΘ 2, 1, 13. 

τινὰ, ὨΟΠΟΥΘΙη οὖ διοίοτ!αΐθμι ἐ0η- 

ΟἸΠΙΔΥΘ δ] στ! 8, 7» 15. οἱ τετιμημένοι, 

ΡΙΌΘΟΓΟΒ 8, 3, 9. τιμήσεται, ΠΟΠΟ- 

ΓΑΙ 8, 7.15- 

τιμὴ, ῬΥΦΘΙΛΙΠῚ 2, 1, 22; 2» 18. [06 
ΠΠΠ616, τιμὴν ἔχων προσάγειν 1: 3; 
8. ἐκβάλλειν τινὰ τῆς τιμῆς, ἀ6]1 66. 
Δ] ΘΠ 48 ΤΩΌΏΘΙΘ 1, 3. 9. τιμὴν 
νομίζειν τι, Β1|0᾽17 ἄποοτα ΒΟΠΟΙῚΪ 1, ύ, 
11. 

τίμιος, ὨοπΟΙαΐτι5 ὃ, 4. 1Ο. ΤΣ 
τιμωρεῖν τινι, Ὁ]οἶδοὶ ΙΒ] Τάτ 8]1ΟᾺ] 

1Π]αΐδ 5, 2; ὃ. τινί τινος: 4: 6.8. 

τιμωρεῖσθαί τινα, ῬΙΠΙΓΘ 1; ΖΘ ρ , 

9: 558» 30. 7» 8» 71: ᾿ξαυτὸν 3. 1.8 Ὧν 
τιμωρίας τινὸς τυγχάνειν τῷ παιδὶ, 

Ὁ]οΙβοὶ αποάδτη τπηοᾶο οὐραθιῃ ΠΗ] 
4, 6, 7. τὰς τιμωρίας ποιεῖσθαι 3,1, 
ἊΣ ' 

τιμωρός τινος, 4] τ] οΙΒοῖ ταν ἸΠ] ΥΊΔΤΩ 
δ᾽ Ἰοὺ δ απη 4. ὁ: 2:5)». 2..: 

τίνειν ποινὰς, Ἰυθῖθ ΡΟ ΠΔΒ5 ὦ, 1, 11. 
τίσασθαι, τ] οΊΒ6 11, 6, 11. 

τὶς, οὰπὶ Δα] θοῦ ν]8, πολύν τινα χρόνον 
1, 4. 27. ὀλίγοι τινὲς 5. 4» 25- μί- 
κρός τις 1,06, 14. 4, 2.14. ποῖός τις 
2, 2,10, ὑποῖός τις 3. 18. πολλή 
τις 5» 2, 27. μεγάλην τινὰ χάριν 6, 
4; Ἴ: πᾶς τις ἄνθρωπος Ἴ: 2. 21. ἤ 
τις ἢ οὐδεὶς 7: 5. 45. ποιεῖν τι 3, 3; 
12. τὶ λέγειν, τοοΐθ, ῬΓΟΌΔΌΙΠΓΟΓ 
ἀἴσθθ 1, 4, 20. 2, 4:16. Μή τι; 
Ώ111Ὸ τηοᾶο, π6 1110 πηο060 2; 4. 27: 
28. 2,1, 28. οὐδέν τι, ῬΥΟΥΒΒ ΠΟῚ 
8, 2, 5. τις Οὐπὶ ᾿πηρεγδῦ. 2. 3» ότι. 
δρε, δ. ἷἱ, 20: 5». 8» 81», δοδέι τλα 
δοηιίίιν ρίιγαϊιδ. τ, 2, 2. 3. 3» 6. 

,7»,4. 8. ὃ, 2, 4: 8, 4: 
γάρ; ηὐυἱᾶ Θηϊτα καὶ 1,0, 12. 5» 2» 27- 
Β»» τδυιτῶ, σε ιδει Ὑ ς ἷ2 . 8. ἅς, 25 
ῷ, 18. τί δέ; οὐ γὰρ 4, 2: 13. .τί 
μήν; αυϊάπὶὴ 2,1, 9. τί οὖν; 3. 2; 
18. 5,3» 22. απἰα τυ ]{15} 8, 3, 46. 
τί οὖν, οὐ ΣΡ τ, ἥν, ΘΥΉΚΝ: 

τλῆναι, Β.ΙΒΌΠΘΓΘ 3. 1, 2. 
τοὶ, Β6ἢ6, ΟἸΣΠΙΠΟ 1... 55 12 εῖ 8... 5 

51. 5, 4, 238. οὔτοι, π}]οῸ τηοαο ὃ, 
3, 42. ἐγώ τοι, θαυ] 61) 5, 2. 23. 
τοιγαροῦν, 4πδγ6 8, τ, 30; ὃ, 7. 
τοίνυν, ἸΟΊΓΙ 1,1, 2, Θἴα. 

τοιόσδε, [4}158. ἐν τῷ τοιῷδε 3, 3, 35. 
τοιοῦτος, [8]15, τοιοῦτος οἷος 7. 5. 84. 

ταῦτα καὶ τοιαῦτα, ἴχδοο οὖ 4]}1ἃ Ὠτι]5- 
1.12 

"} -- 
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ΤΩΟΩῚ 8, 2, 26. εἰ μὴ ταῦτα, ἀλλὰ 
τοιαῦτα, 81 ΠΟῊ ρα 1ρ88, σοΥΐα 58ὶ- 
ΤΠ 5. Ὁ. Ὁ» 52- 

τόκος, ἰΘ5, 46 ἔγασῦα, “Ζαρα ἈρΡῸΥ 
γα !ξ ργϑοῖθυ βθιηθη δοσδρίατη 8, 2, 
8: 

τοξεύειν, ϑαρὶΔΥ7Ἰ. θηρίον 1, 2, Το. 
τοξεύειν ἢ ἀκοντίζειν εἰς 5, 5, 66. 

τόξευμα. ἐντὸς τοξεύματος γίνεσθαι, ᾿ῃ:- 
γα [6]1 ασίιτη ΡΓΟΡΎΘΒΒΙΙη 65561, 4, 
23. εἰς τόξευμα ἀφικέσθαι, ἐδὶα. 

τοξικὸς, ΒαρΊ [Δ 6] ΡοΓΙΓαΒ 6, 2, 4. 
τοσαυτάκις, ἰοί!685 ὃ, 8,12. 
τοσοῦτος, [Δ ΠΠ]]118 6, 5,22. τοσοῦτον. 

ταὩὔιιΠλ 7:1, 2. τοσούτῳ δῃηΐθ νΕ] 

Ροϑὲ ὅσῳ 5, 2, 34: 3, 35; 5. 25: 
6, 2,190. ΡΙῸ αο τόσῳ νε] τόσῳ 
ΕἼ, ὁ 20: 7,015: ὍΣ 

τότε μὲν---τότε δὲ, τηο6ο---Τ] 060 7.1, 
1ο. 

τραγικὴ σκηνὴ 6,1, 54. 
τράπεζα, ΤηΘη8ἃ ὃ, 2, 3, 4. σὺν τρα- 

πέζῃ ζῆν, νϊοῖα αὖ] 7, 2, 26. 
τραχύτης, ἈΒΡΟΓΙΙΐαΒ, τῆς χώρας ἢ, 5.067. 
τρέπειν, νοτίοΓΘ. τίνος ἕνεκα σε ἔτρεψεν 

ὥστε ὃ, 4, το. εἰς δὲ τρέψας ἅπαντα 
καταθέασαι 5, 5, 28. τρέπεσθαι, Ἰῃ 
ἔρτῃ ΘΟΙΏΡΘΙ]ΕΓΒ 2, 3, 18. 4,91, 11; 
3, 5. εἰς φυγὴν 5, 4. 7. εἰδὲ ἐτράπησαν 
(4]. ἐτράποντο) σΆΡ6͵ΓΘ πραιϊη. ἐτρά- 
ποντὸ ἀπὸ τῶν κεφαλῶν 23, 3, 66. ποῖ 
τράποιτο 3,1, 4. τρέπεσθαι, ἀδνονὶ 
8, 5. 1. ἐπὶ ἕν ἔργον, υηϊι8 ΓΕὶ 
βίπαϊο αἀρθαϊξιτη 6556 2,1, 21. ἐπὶ 
ῥᾳδιουργίαν ἢ, 5. 74. 

τρέφειν γυναῖκα τὴν θυγατέρα τινὶ, 
Θἀποαγα β]Ιατη. Δ] 1οὰ] οοΟπ͵]αρθτη δι- 
ΤὈΓΆΙΩ 4, 6, 9. τρέφεσθαι, 8111, 4, 
Ὁ δΝ τὶ ὩΣ. έν, Χλιδῇ. 4. δ» ἘΜ θρε- 
ψόμεθα ἐκ τῆς πολεμίας 3, 3, τό 
ὁπόσοι ἱκανοὶ ἄλλων ἐργαζομένων 
τρέφεσθαι 8,1, τό; 2, 5. 

τρίβος, ττϊνιαπη 4, 5. 18. Ηοδψοῆ,.. ὁδὸς, 
ἀτραπός. 

τρίτην ἡμέραν, πιά] ἰογί8Β ὦ, 2, 
ἶ ἢ: 

τριώρυγος, ἵχϊιΠ ὉΪΠΆΓᾺΠῚ 6,1, 52. 
τρόπος, ἸΠΡΘΏΪΙΙΠΊ, ΤΠΟΓΘΒ 2, 2, 11, τύ, 

5» 2, 27. διὰ τὸν τρόπον, Οἷ» ΤΠ Γ68 
ἴαο.]68, δ θραηίθβ οὖ ΔΠ18 0}168 3,3, 5. 

τροφὸς, ἡ, παϊγχ 7.) 3» 13. 
τροχάζων, οἰϊαΐο στάσι 2, 4, 3. Υ. δά 

ΑΠΔ0. 7, 3. 46 
τυγχάνειν τῶν ἀξίων, δῖα σοηΒΘ 6] 

ΡΙΘΘΙΏΪᾶ 2, 2, 21. τινὸς, ΔΙΠΠρΡΘΓΘ 
ΔἸ 6 πὰ ἴ610, ΠΟ ΔΌΘΥΓΑΓΘ ἰούα 0 
αἰίαυο 2, 3, 18. 4, ύ, 4. 8, 3. 20. 
παρά τινος, ΘΟηΒΘατΪ 80 Δ]Ία 00 1, ύ, 
1Ο. 2, 3, 8. τυγχάνω ὧν, ἴογῇΘ Β.1ΠῚ, 
δύ ΒΘ δα Ὧν 2. ἂν ἘΠ 9 ὩΣ ὙΠ 8- 

ΙΝΌῈΧ ἀπ σῦϑ. 

ρὼν, ἔοτία δάϑιιη 4,1, 22. βουλό- 
μενος, ΨΟ]Ο 2, 4, 32. 

τύπτειν εἰς τὸν ὦμον, ἴοΥΓ6 ΠΤ ΘΟ τα 
5: 4: 8: 

τύρβη, ἴαγθᾶ, ΒΓΘΡΙ[π18 ἸΠΟΟΠΑἸτ115,0ρρ. 
εὐκοσμία, 1, 2, 2. 

τύρσις, ὈΌΥΤΙΒ Ἴ-. ἢ)». 10. 
τυφλὰ, τὰ, τοῦ σώματος, Οϑδοξθ Ρᾶγΐββ 

ΘΟΥ̓ΡΟΥΊΒ, ἢ. 6. [ΕΓΡΌΓΙΩ, 3, 3, 45. 
τύχη. ΟαἸατηϊΐαβ, ἔοτία πα δάψεγβα, ΒΟΥΒ 

5.»4.31. ύ, 2,32. τὴν τύχην ἀνατρέ- 
πεῖν, ΜἱοΓΟΥΔΤ ΔΑΙΠΊΘΓΘ 4, 2, 25- 
τύχῃ ἀγαθῇ, χαοα ἔε]χ ζαιιβίατηα 
δὶ} 4; 5» 1: 

ὑακινθινοβαφὴς, σΟἸοΟΥῚ5 ΠΥΔΟΙΏΓΗΙΗΙ ὅ, 
4. Ὡ. 

ὑβρίζειν, 6586 1Π50]Θηΐθιη, σοηΐαχηθ- 
Ἰ1ο88 ὑγαοίαγθ, 09}. σωφρονεῖν, ἢ, 1, 
30. διὰ τὸ ὑβρίσθαι, οὉ δοςοερίαπῃ 
ΘΟΠ 6] ]ατη, οἷ 6ὺ φιμὲὶ φιιμοἶτιδ 
7αοίιι5 ογαΐ, 5, 4, 35. ὑβρίζειν, ἴετο- 
ΟἾΓΘ, Ἰαβοῖνιτθ, ὧἀθ οι, ἢ, 5. 62. 
ὑβρισμένη στολὴ, 2, 4: 5. 

ὕβρις, ᾿π]αυῖα σοηζαμη 6] 1οβα, ἔδυ 6χ 
ΒΈΡΟΙΙα οὖ ΔΠΙΓΩΙ ροία]αηῦα οΥΐα, 
ο,». σωφροσύνη, 5» 2; 18. 8. “ν᾽ ᾽. 

ὑβριστὴς, ἸΠΒΟΙΘηΒ, ῬΘΟΙΠ]ΔηΒ 3,1, 21. 
αἴθ 6θὸ φιιὲ αἰέογῖιδ πἰφοόγθην ἑοπέαΐ 6, 
Ι, 45. ἵππος, ΘΠ 118 ἔδγο θη, φυΐ 
τώ ἰαξοῖνϊα πιογαοΐ, οαἰοϊίταΐ, 86580- 
γτοην δαομίὶέ οἷο. ἢ, 5. 62. 8, 5, 62. 
ὑβριστότερος 5. 5» 41. 

ὑβριστικὸς, ρῬοία]αΠ8, ΟΠ ΤΉ] ]ΟΒ118 
δ᾿ αν Ἐο, 

ὑβριστικῶς, ρμοία]αηΐοι, ΘΟΠ τ Π]6]1086 
8) αν 88. 

ὑγιεινὸς, 58] 0 18, εἶθ ἰοοο τ, 6, τό. 6, 
τ 2: 

ὑδροποσία, δ΄τιδ6 ΡΟΙΪΟ 1, 5, 12. ὑδρο- 
ποτεῖν, Δατιᾶτη ὈΪ ΘΓ 6, 2, 26. 

ὑϊκὸς, ΡΟΓΟΙΠΤΙΒ 5, 2, 17. 
ὑμνεῖν τοὺς θεοὺς, ὨΥΠΠΪΒ ΟΟΙΘΌΓΑΓΘΟ 

ἄδθοβ 8,1, 22. 
ὑπάγειν φυγῇ εἰς γὴν... ἴαρα 81- 

τητιϊαΐα ΡΘ]]ΠΟΘΓΘῚ, 6, 2. τοὺς πο- 
λεμίους, 3, 2, ὃ 

ὑπακούειν τινὸς, ῬΆΓΕΓΘ Δ]1ΟτΪ 4,1, 3. 
τῶν πολεμίων, Ὠοδίϊιι πη ̓ ηρ Ρ τη 
ΒΆΡΙΧΘ 8,1, 4. διβουϊίαγα 8,1, 18. 
τινὸς, ΤῈ ἃ]Ιασθα ΠΟΙ ΠΟΥ ΘΓ] δα Ρᾶ- 
Το μππη 8, 1, 20. τινὶ, ΟὈΘαΙΓΘ Δ] Ὰ] 
8, 7. τό. νοσδηϊ]! ΓΟΒΡΟΠάΘΓΘ δ6ι 
Δάνθηϊγθ 3, 3, 11. 8, 3, 21. ὑπα- 
κούων σχολῇ ὑπήκουσα; πὰπὶ ΕἸδ] 
ΟὈβαϊνὶ οππηοίδηίου οἱ δυτθὲ 8, 4, 
9. τοῦτό γε, ἴῃ ἢδο ΤῈ ΘοΥίθ ΡϑΓΘΓΘ 
, ἢ. Ὁ 8 

ὑπανίστασθαι, 5αγρονα ὧθ ΟἸΙ]Ϊ 2, 4; 

10. 



ΙΝΌΕΧ σΠ ΟΞ. 

ὑπαντᾶν, ΟΟΟΌΤΥΘΥΘ, ΟὈΥΔΙΏ ῬΥΟΟΘάΘΤΘ 
ἘΠ Ὁ5..3..2..2..4:.2. ΕΠ 5 37}. 

τὸν. - ὧν 
ὑπαντιάζειν, ΟὈν]ΔΤ] ῬΥΟΟΘΘΥΘ. 8]16 Ὁ] 

4: 2, τδ ρσοιθι 
ὑπάρχειν, Βα ρροίεγθ, δα τιϑιπὶ ργϑβίο, 

ΡῬαγδύι πη, 6888 1, 5, 5; ὕ, 1ο. 3, 3: 
52. 4; 3, 8. ὑπῆρχε τοῖς ἄρχουσι 
θεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, 
ἤὰης ἔαοίαμη ρογοριθραηῦ ἄπ 668, 
αὖ ἃ 51115 σΟἸΘΥΘ ΗΠ Π͵ 2,1, 22. ὑπάρ- 
χειν τινὶ, τΘ]]οῦ]Πι 6886 ἈΓΡΙΓΙΟ 8]1- 
ου]8 4» 5. 31. εἶναι ὑπῆρχε. 8016 
6886 ὃ, ὃ, 20. ἱκανὸν εἶναι ὑπάρχον 
1,ύ, 15. ἅτε καὶ τῆς φύσεως ὑπαρ- 
χούσης, αυ͵ᾶ [8}15 ογαῦ 840 ρβὰ πᾶ- 
ἴατὰ 6, 4. 4. 

ὕπαρχοι αὐτοῦ, φγϑοΐδοῦ! δ᾽8. ᾿ΠΊΡΘΙΙΟ 
ΒΕ ]6 οὐ! 7, 4. το. 8, 2; 18, 

ὑπείκειν, ΠΟ 6Υ6 8,1, 22; ὃ, τό. τινὶ 
θάκων καὶ λόγων, 8116] σα 6γ6 56]- 
Ἰάγη ΡΟ ΟΥ̓ οἵ ΡΥ ]ΟΥΘη. ἸΟα4α] 8]1- 
ΘΠ 51Π618 8, 7, 1Ο. 

ὑπέκκαυμα ἄσφαλτος, Ὀϊλαπηθη αποα 
ἴδο}16 σοποιρὶῦ Ἰρηοίη 7, 5» 22. 

ὑπεκκομίζεσθαι, βοουτα Βα ὈνΘμοτο 2, 
4.12: 

ὑπεκτίθεσθαι, εἴατα εἴἴδττο 6, τ, 26. 
ὑπεναντίος, ΔαΥΘΥΒΑΙΙΙΒ 1, 6, 28. 2. 2; 

ὑπεξάγειν, 886 Βα ἀθοΘΓΘ ἃ. 8: 6ο. 
ὑπὲρ, οὐτὴ σοηϊΐ. ὑπέρ τινος μάχεσθαι, 

ῬΙῸ 8|141ὸ Ραρηδγ6, δα ουπὶ αδἔθη- 
ἀδηάτπ 2, 1, 21. 4; 4: 11. 8, 5.» 12. 
ὑπὲρ τῶν πρόσθεν ἀκοντύζερ ΒΌΡΕΓΥ 
ΘΏΓΘΙΙΟΥΘΒ 6]α τηϊζῖοτθ 6, 2, 24. 
ὑπέρ τινος ἀπολογεῖσθαι, ῬΥ0 8Δ]140 
ἴσο 5, 5» 11. εἰπεῖν, ἰα. 2,1, 13. 
λέγειν, 8]1Ο 115 ΤΟΙ ργΔίϊὰ ὨΔΥΓΆΤΘ 2, 
2. 11. “ϑαρρεῖν ἢ, τὶ ΤΊ. ὑπὲρ ἡμῶν 
ΠΟϑίγα Οαιδα 1, 4: 12. ὑπὲρ σοῦ, 

ΠΟΙΏΪΠ6 0 3, 3. 14- ὑπέρ τινος 
θαρρεῖν, 6 8]1110 6886 θοπο ΔΠΪΠΊΟ, 
.1,. 17. Αὕτη ΔΟΟΌΒ. ὑπὲρ ἥμισυ, 

Ραγίθ αἰ πη]α18 Ρ] ΌΓΟΒ 3, 3, 47. 1» 2; 
4. ὑπὲρ ἄνθρωπον φρονεῖν 1, Ἴ: 3 

ὑπέραισχρος, ν]46 ἀδίου 18 2. 2, ἐδ. 
ὑπερβάλλειν αἴσχει, να] 6. 6588 ἀοίου- 

ΠΘΙῚ 2, 2, 20. ὑπερβάλλεσθαι πλή- 
θει τινὰ, ταῦ] 6] 6 ΘΌΡΟΙΑΓΘ 2,1, 
8. ἀγαθοῖς, ὈΘποίδοϊθ 60 5, 3, 22. 

ὑπέρδασυς, δΔαπηοάιπι ὨΙΓϑυιΐιιβ 2, 2, 
28. 

ὑπερεκπλήττεσθαι ἐπί τινι, ΝΘ ὨΘΙΩΘΏΓΕΥ 
ΔΑΓΗΪΓΑΙῚ Δ] 1ΒΠῚ 1, 4.» 25. 

ὑπερεμπίμπλασθαι, βιιρτὰ πηοάτιπη ἰπη- 
ῬΙΟΙ 1, 6, 17. 

ὑπερεπιθυμεῖν, γΘ ΠΟΘΙ ΘΟ ΟΌΡΘΙΒ 4; 
3,21. ὅ,τ, 5. 

νϑὰ την τοῦ ὕδατος. ΘΧβίαΥΟ Β1ΡΓΆ 
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Δα] Δ ΠῚ 7, 5» 8. τὰ ὑπερέχοντα ύ, 2. 
Ιῆ. 

ὑπερήδεσθαι, ν8] 6 ἸοοίαΥΙΪ 2,1, 21. ὃ, 
» 80; 

ὑπερηδέως, 11 ΘΠ ΙΒΒΙΤΩΘ 1, , 21. 
ὑπερηφανία τοῦ τρόπου, ἸΠΒοἸΘη.18 Τη0- 

γην 5..2} 27: 
ὑπερίσχυρον ἔρυμα, 

σδβίθι] τὴ Ρ. 2.9 2. 
ὑπερμέγεθες ἔργον, Τ6 8 Βυτηπηδο. ΟἸΠ- 

Οὐ] αἴ18 1, 6, 8. μνῆμα , 3, ΤΊ. 
ὑπερπίνειν, ὨΪΤΊΙ τη ὈΙΌΘΙΘ ὃ, 8, ΤΟ. 
ὑπερπληροῦν, ὨΪΙΩΙΠῚ ἸΠΏΡ]ΕΓΘ ὃ, 2, 

22. 
ὑπερφαλαγγεῖν, φῬτοαποία ΡὨΔΙΔηρΘ 

ΘΧΟΘΆΘΓΘ οὖ σοξγοοσθ ΠΟβύ τη 8016 πὶ 
ὁ; 5.20. 75 1..8: 

ὑπερφιλεῖν, νΘΠΘΠ]ΘηΐΘΙ ΔΠΊΔΓΘΊΙ, 4; 6. 

, 3»1, 86. 
ὑπερφοβεῖσθαι, νΘ ΠΟΙ ΘΙ ΓΠΘΕΠΙΘΙΘΊΙ, 

ε , ῴν ’ ς , . 
υπερχαιρειν μανθάνοντα ὠπίτευειν. Θ41- 

[8 Π6}] 5ύπα!ο οὖ θχθυοιτο νϑθιηθη- 
(6. ἀθ]θοῦδυ! 1, 3. 2. 

ὑπεύδια δῃποί. δα ὅ, 1, τό. 
ὑπέχειν ἑαυτόν τινι, 8658 ἀΠΔΥΘ 8110] 7, 

9» 44: 
ὑπήκοός τινος, ἸΠΊΡΘΥΙΟ ΠΟ 8. 580- 

Ἰθοίαβ 4, 2, 1. 8, 6, 5. τινὶ 2, 4, 22. 
ὑπηρετεῖν τινι, στδυβουνὶ ΔΙ1Οὰ 4, 6, 

6, 8. ϑδγη. χαρίζεσθαι 5,1, το. ἴτη- 
ΡΟΓαΐα ἴδοουα 1, 6, το. τὰ συμφέ- 
ροντα, ΘΟΙΩΙΏΟΟΙΒ ΔΘ] 18 ΒΘΥΙΓΘ Ι, 
6, 320. καλῶς τινί τι, Πᾶν ΔΓ Ορ6- 
γϑ1 ΘΟΤΘΡΊΔΙΩ Ἰῃ 16 Δ]Ιααᾶ ύ, 2, 2. 
μισθοῦ τινι, τηθγοθαθ 8586 ἸΟσδ16 8]1- 
ουἱϊ 6, 2, 327. τῷ τυχεῖν ἃ ἐβούλετο, 
ΘΟΠΒΘΑῸΙ αποα νο]ϑραδΐ 6, 1, 22. 

ὑπηρέτης, ΔΡΡΆΙΙΟΥ 2, 4. 4 οἴο. 46 60 
αὶ ΘΧθγοιθα] σοτητηθαύιπι Ργϑο θὲ 
2. 1, 21, 31. 4, 5» 30. 46 δΔρρδ11- 
ἴΟΥΘ ρου δίου!β, 4] ἃγοθῦ ἃ 60η- 
οἴομθ 608, 4108 Ἰπίθυβϑβθ ΠΟῃ, [5 
αϑ 6, 2,12. οἱ περὶ αὐτὸν ἀεὶ ὄντες 
ἱππεῖς αἰοσιπέι" ὑπηρέται 6, 3, 14. 

ὑπηρετικὰ ὅπλα, ΔΥΤΩΔ ΤηΘΓΟΘΏΔΙΙΟΙΠΩ 
ΤΩΙ τι Π 2.1. 1. 

ὑπνομαχεῖν, ΟἸΠῚ ΒΟΠΊΠΟ ῬΠΡΉΔΙΘ 2, 4; 
26. 

ὑπὸ, οὑπὶ ρθηϊδ. δἰρηβοαΐ ἃ: ὑπό τι- 
νος τιτρώσκεσθαι, ΔῸ 4]. ὰο να]η6- 
ΤΑΙῚ 2,1, 18. ἀναγκάζεσθαι 2, 3, το. 
ἀπόλλυσθαι, Δ ἅ]1α 10 Ἔν ΟΥΕ1,6. 45. 
.1.41. ἡ ὑπὸ πάντων τιμὴ; ΠΟΠΟΥ ἃὉ 
ΟἸΠΏΙΡῸΒ ἀο]αίι5 3, 2, 2. αἷο οαϊιδα: 
ὑπὸ κάλλους, ΟὟ ΡΕ]ΟΒτΙ πα Ιηοτα 8, 
Ἴ. 22. ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι, Ῥγεδ 
ΒῦΠΡΟΥΒ ΟὉ ΒΕ Ια ΠῚ τηα]τιΠῈ 7, 5,21. 
ὑφ᾽ ἡδονῆς ὃ. 3»42: ὑπὸ τῆς ἡδονῆς 
1, 4.1ῃ. οἱ ὑπὸ τῆς χαρμονῆς, Ῥγῶ 

ΤΩΙ 1155 ΠΤ 
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βΑΌΘΪΟ 1, 4, 22. ὑπὸ λύπης, ΡΓΦ 
{ΠἸΒΌ{1ὰ 6, 1, 35. ὑπὸ μεγέθους, ΟὉ 
ταδτηἰ αἴ ποτα, δι, ΠΟΙ ΟΠ δ. 5.2, 
34. ὑπὸ τοῦ φόβου προαποθνή- 
σκειν, τηθῖτι ΤΠ]Δ]ΟΤῚΒ. ΒΌΡΡΙΙΟΙΙ ΤΠΟΥ- 
ἴθι 5101 ΘΟΠΒΟΙΒΟΘΙΘ 4. ΖΕ ἰἶπε 
αδῖ. ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ἔχειν, 500 510 ἰιὰ- 
θεγθὶ ἸΠΏΡΘΙΙΟ 2,1, 26. τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ 
ἀρχόντων 2,1, 22. 8ὃ,4,20. τῶν ὑφ᾽ 
ἑαυτῷ ἡγεμόνων 5, δ 47. οἱ ὑπὸ 
βασιλεῖ ὄντες ὃ, 1, 6. βασιλεὺς καὶ 
οἱ ὑπ᾽ αὐτῷ 8, 8, ΟἽ ἀπεξβνίνδδια τις 
ὑπὸ τῷ ἵππῳ Ἴ. 1, 37. ὑπὸ τοῖς ἅρ- 
μασιν εἶναι, ἙσὈΓΤ ΙΒ ΒΌΡΙΘ, ἡαποίοβ 
6586 ΟΠ Ρι5 6, 4, 1. ὑπὸ ταῖς 
ἀσπίσι καθῆσθαι ἢ, 1, 40. (ὑπη) 
δοσαβ. ἀθ ΏΡΟΥΟ, τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν 
1...» 8. 8, 8, 5. τῶν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς 
Ω,, 2, οἱ ὑπ᾽ αὐτοὺς 8, 8, ». τῶν 
ὑπὸ βασιλέα βαρβάρων 6.2, τι. ὑπὸ 
τὴν σκοπὴν ἐλαύνειν, δα αἸζΑγ6 58}, 
ἢ. 6. πἰδηιιθ αὐ Βρθουϊατη 6, 2, 12. 
ὑπὸ τὰ τείχη ἄγειν, 51) ΠΟΘ ]ᾶ 6Χ- 
ΘΓ Γατη ἀπιοογθ, δγη. πρὸς τὸ τεῖχος 
προσάγειν, 5.5 4: 423. 

ὑποβάλλειν, ΒΕ ὈΒΒΓΠΟΙ 5, 5, 7- ϑ8πρ- 
ΒΘΓΘΓΘ ' 3; δ᾽ 

ὑποβολή. ὟΥ. ἐκ. 
ὑπογραφὴ τῶν ὀφθαλμῶν, ρΡΙείιγα 1, 

Θὲ δὲ 
ὑπόγυος, τΟΡΘηζητι5, ἐξ ὑπογύου, Βα Ϊΐο, 

ΘΧ ΤΘΟΘηΪΙ ΟΥΙη6 6,1, 42. 
ὑποδέχεσθαι, Ἰγγιιε πίοι ἔδγαπΊ οχοὶ- 

ΠΟ ΙΘ ἢ» Ἢ. Ὅού- ἀὐσηιει. το δ, 48. 
ΒΙΊΒΟΙΡΘΙΘ, τὴν στρατηγίαν, ἢ, 2, 22. 

ὑποδήματα, ΟΔ]ΟΟΙ 8,1, 41. 
ὑποδύεσθαι, ΒΌΌΙΓΘΊΙ, 5..12. 3, 3» 51 
ὑποζύγιον, Ἰατηθηθιτη 6, 2, 5. 8, 5» 2. 
ὑπόθεσις, τορτ]α, δα ψαδπι 4αϊὰ οχιὶ- 

σιῦαγ οὖ οοϑυτηαῦιγ 5 5; ὃ» 13. 
ὑπολαμβάνειν, ΒΆΒΡΙΟΔΥΙ 5 ἘΣ (.Ὁ,.1, 

26. ὑπολαβὼν εἶπε, ΥγΟΒΡΟΠαΙΐ, αϊ- 
σΟΘηΐρθτη Θχοθρὶΐ 2... ἰδ 4 πὶ .10. 

ἔτι λέγοντος αὐτοῦ ὑπολαβὼν εἶπε, 
6]118 ΒΘΙΓΊΟΠΘ ἸΠΓΘΥΡΟ]]αΐο αἸχὶΐ 5. 5, 

35. 
ὑπολείπεσθαι, ΞυιϑΙ᾽Βίθυθ, ΓΘΙΠΔΏΘΥΘΙ, 

ἢ. 2 τοι μα ϑογόνται 
ὑπομένειν, ΥΒΙΏΔΏΘΙΒ 2, 4. 29. 4; ἴ; 

ΤΟΥ ΧΦ ΡΣ Βα δἰ βίθιβ 5. ΤΉ, ὁ 9. 
ΠΟῚ ἔπρογθ, ᾿πηρθίτιμη ΠοϑῦπιΠ) 8115- 
ΟἸΠΟΙΘ 4, 1, 10. 7, 1. 30. κίνδυνον 
1 ιν μάμφι 6.}.4..24. 

ὑπομιμνήσκειν τινά τι, ΘΟΙΠΠΊΟΠΘἐΔΘΘΙΘ 
ΔΙ θη ΤῈ] 2, 3, 37: 6,4. 2ο. ὑπο- 
μιμνήσκεσθαι τὰς τάξεις θ5,1. ἴων, 

ὑπόμνησίν τινος ἔχειν, ΑἸ] αι α ΤΠ ΟΠΘΙΘ 
.ΟΡΟΒΒθ6 83, 3, 48. 
ὑπονοεῖν, ΒΕΙΒΡΙΟΔΙῚ 3, 3. 20. 

ὑποπέμπειν, ΟἸατὴ τ ουθ ΠΟΙ Τὴ 2, 

ΙΝΌΕΧ απ οῦϑ. 

49 21. 3, 1, 3. ΘΧΙΘΙΏΡΙΟ τηϊί θα 
8,5 ΣῈ 

ὑποπίνειν, ΒΆΌΙΠΕΓΘ 8, 4, 9. 
ὑποπτεύειν, Β.ΠΒΡΙΟΔΥΙ 5» 29. 93 4: 35. 

ὑποπτεύεσθαι, βιιβρθοίατηῃ υἱδεες 2, 

4: τό. 
ὑποπτήσσειν, ΨΕΥΘΟΙΠ ΠῚ 6586 1, 3, 

8. ΤΘΥΘΙΘΙΊ, ΤΠΔΡῊΪ ἀἸΘΘΓΘΊ Ι, 6, 8. 
ὕποπτος, ΒιιΒρθοίμϑ 2, 4, τό. 
ὑποστόρνυσθαι, 5 ὈΒἴθγη] 8, ὃ, τό. 
ὑποτέμνεσθαι, ἸΠΓΘΓΟΙΡΘΓΙΘ 1, 4, 10, 21. 
ὑποτιθέναι, 5.0] ] 616, ὁπόθεν. ΠΝ Ὁ. 

13. ιπαδιηθηῇ ΙΟΩῸ Ἰδοῦ 7, 5, 
12. Μβεᾶ. 8,1, 41. 5101 ΡΙΌΟΡΟΠΘΙΒ 
δι διῶ: 

ὑποτρέκεαὶ λῃστὰς, ΡΟΥΘΑΙ ἸΔΙΤΟΏΘΒΙ, 
ὦ, 2. 

ὑποφαίνειν, 1] ΠΟ ΒΟ ΓΘ 4, 5» 14. 
ὑποφέρειν ὅπλα, ἀτῖηᾶ ραβδία 4, 5, 

57. τὰς μεταβολὰς ό, 2, 20. 
ὑποφεύγειν, ΒΒ ΘΓ ΌρΈΓΕ Δριῶρμϑιυ 
ὑποφθονεῖν, Ἰην]α ΠΟΠΏΪΠ1] σοΙηπιο- 

ΥΕΙΙ 4,1, 13. 
ὑποχείριος, ἴῃ Ροϊδβίαϊθιῃ γοάδοίιβ, 

ὑποχείριον ποιῆσαι τὸ χωρίον τιιὶ; 
ΒᾺ)]ΟΘΓΘ Θαβίθ! Πα πὴ Δ]1ΟῈ] 5, 3, 13. 
ὑποχ. γίγνεσθαι, ἴῃ Βοβευτῃ ΨΘΏΪΓΘ 
Ροίοϑβίδίθμπι 2, 4, 13. 15. 4» 3» 6. ἢ, 
4.15; 5: 52: 

ὑποχρίεσθαι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔποιυπ 
ΒΕ] ΠΘΙΘ. ΟΟῈ}15 5118 8,1, 41, ὑπο- 
χρίειν αἰΐογὶ ὃ, ὃ, 20. 

ὑποχωρεῖν, 88 Βα ΟΟΥΕ 3, 1, 2, 23. 
τοῦ πεδίου, 6 ΘΆΤΡΟ 856 Βα 6 ΓῈ 
δ᾽ ΔαμῶΝ 

ὗς ἄγριος, ἈΡΕῚ 1,06, 28. 
ὑσγινοβαφὴς, οοΙοτα. ὨΥΒΡΊΠΟ {ἰποία8 

ὃ, 3» 18. 
ὑστεραία, ἡ, α168 ροβίθγιιβι 8, 3, 9. 

τῇ ὑστεραίᾳ 1, 4, τύ. 2, 3,1. 
ὑστερίζειν, τα ιι8 5664], ΠΟ Θδάδιη 

οο]ογιϊαϊθ ομπι 8}118 ῬΡΟΡΤΘΑΙ 5, 3, 
52. ΟὉ ἰαγαϊζαΐθ πη ΒΙΠΘΙΘ. 6 ΤηΔΠτϊὶ 
6180] Οσοαϑιομθμη ΟὈ]αΐδμη 8, 5, 7: 
ὑστερίζειν μήτε τῷ εἰδέναι μήτε τῷ 
πράττειν, ΘΓ Ι 8 ΘΟΡΘΏΟΒΟΘΓΘ, ἢ, δ» 
46. κραυγὴ οὐδὲν ὑστερίζουσα τοῦ 
λαγῶ, ΟἸδπιοῦ 4] ἸΘρογθη θοάθῃῃ 
᾿η060 Ρϑγβθα δα, ἰδ ηΐο ΔΙΌΟΥ 410 
Ἰοηριιιβ οὖ οθ]θυαβ 116 Γαρὶε 1, 6, 
40. 

ὕστερος, ῬΙΪΟΥῚ ῬΓΟΧΙΠΊΙΒ 2, 3.» 21. 6. 
σθη. Ροβί, ἃ ἱθγρῸ 5» 3» 42. ὕστατος, 
ΠΏ Π.118 4 2, 2, 12. 

ὑφάπτειν, ΒΘοο Πα οΓο οὐὰς, αό: 
ὑφαρπάζειν, ΒυγΓΊροΓο ὃ, 4, τύ. 
ὑφηγεῖσθαι, ΡΕΛῸΝ 2; ᾿4γ᾽ 27 .ὑκαθθἢ" 

Βίγαυ 8, 7, 15. 
ὑφηνίοχος, Δι ῖρδο ἔατηιι8 6, 4, 4. ἢ» 

εὐ 151 



ΙΝΌΕΧ ἀπ Οὔ 5. 

ὑφίεσθαι, ϑορηῃϊουθιη 6586. ἴῃ ΟΠΊοΙο 
50 ΟὈΘΙΙΠΟ 2, 1, 25- ΘΟΠΘΘαΘΓΘ 
»ροίοιιίε ὁ, 3, 46. οοάογο ρεφηαηίὶ 
5. 2, 12. ΔΗΪΙΩΟΒ ΓΟΙΗ ἴΘΥγΘ, αἷ6 115 
γι οὗ τπογέϊαην οὐ ἐηιθοοι  αΐθηι 
δοίζωγα 5οἷὲ σόγογο πο ὡμαθηΐ, ὃ, 
8, 26. 

ὑφίστασθαι, ἴῃ 56 ΥΘΟΙΡΟΓΘ 6, 2, 235. 
406. ὑποστάντες, 8:0 5]Βύθ 68, ο}. 
φεύγοντες 4, 2, 21. 

φαγεῖν, σοιηδάδγα, οἷ ἤοηνῖηθ 1, 2, 
τ, 

φαιδρὸς, ἈΠΑΥΙΒ ναί 3, 2, 59. 6, 2, 
12. φαιδρῶς 4. 2,11. 

φαιδροῦν, ΘΧΏΠ]ΔΥΑΥΘ 2, 2, τύ. 
φαιδρύνεσθαι, ὨΔ]ΔΥΘ παι ΘΙ], ΘΟΕ |8γὴ 

ΔΏΪΠΙ Ῥτοάθγο να]ία, σοϑῦα, νοΟ6, 
ΒΘΓΠΊΟΠΘ 5», 5» 37. 

φαίνειν, οδίθπαογ ύ, 4, 132. τινὰ, πο- 
ΤΏΘῊ 8]1Ου7]115 ἀοἴθυτθ 1, 2, 14. φαί- 
ψεσθαι, ΔΡΡΆΓΕΙΘ 1, 2, τό; 4, τι; 
6, 43. εἴ τι ἀγαθὸν μεῖζον φαίνοιτο, 
81 απ ΠΊΘΙΙΟΥ [ουγύαπηδ δ] βου 2, 
ἴ, 22. οὐδαμοῦ φαίνεται, ἩιΒα Δ ΠῚ 
δΔρραγοῖ 7. 2. 2. ἃ οὐπῃ αδῦ. ρ6Υ8. 
2, 4,5. Οὐπι 86]. 1,0, 14. 2. 2: ΤΟ. 
5» 2. 4- διαφέρων, 1, 1. 3, φρονῶν, 
4.6,8. Οὐυτ1ηῇ. 2,2. τ. ὁποῖός τις 
ποτε φαίνει ἰδεῖν 5, 4. 11. 

φαλαγγομαχεῖν, δάἀνοῦϑιιδ ρϑαϊαίτιτη 
Ραρ ΔΓ 6, 4: 18. 

φάλαγξ, τὴ φιιοίϊδεί σοΐογς ἐηπδίριμοία 
ϑῖῦ6 ἨΔΟΠΟΥ δῦθ ἨΝΉΟΥ ἢ, 1, 22. 
2) 4 οἷος, ἐηργτηνδβ αἀθηδα 5, 5, ὅτ. 
6, 3. 22, 25. 2) 4 οἷος πιραϊα, οὐϊ 
ρομίτ ἡ ξερᾶτα, ἢ. 1. 5..0ν»:7.:.8, 5» 
15. ἐπὶ φάλαγγος ἄγειν 1, 6, 42. 
σοηΐ. δα 7, 1, 26. ἐπὶ φάλαγγος 
καθίστασθαι 6, 3, 21. 

φανερός εἰμι εὖ ποιῶν, 110 6ΥΔ}1{85. πη68 
ποῖδ δϑῦ Οὐμηθτι5 1, 6, 24. φανεροὶ 
γίγνονται ὅτι ποιοῦσι, ρϑῖοί 605 [ἃ- 
ΟΘΙ6 2, 2, 12. πόλις φανερὰ, 08 
ΠΟὈ1]115 7, 5, 58. ἐν τῷ φανερῷ σαυ- 
τὸν παρεῖχες Ἴ: 55 55- τὰ ἐν τῷ φα- 
νερῷ αἰσχρὰ ὅ,1, 31. 

φάος, Ἰυιχ 4, 2. 9. 26, 28. 
φάρμακον, τηθα!]οδΙηθηΐιη] 5., 3, 47. 

8, 2; 24. ΨΘΩΘΏΠΙΩ 1, 3» 9. 8. 8, 
14. 

φάσκειν, ἀἸσΘΓΟ, Ἰαοίατγ8 1, 4.» 4: ύ, 12. 
ό, τ,24. ὁ φάσκων στρατηγεῖν με 
πεπαιδευκέναι, Ἰαοΐο πη6 ἙΟΟΙΟΓΒΠῚ 
ΑΙΕΒ Πρ ΥδΟυδ86 1, ύ, 12. 

φαῦλος, ν1}15, ΠΌΠΠΠπι5 ῬΥΘΟΙ 6, 2, 20. 
φαυλότης, ν"]1ἴ85, α6 τοδί 2, 4, 5. αἷθ 

Οὐδαδι δ. ιιαό. 
φείδεσθαί τινος, Δ116 1 ΡΔΙΡΌΘΙΘ 2, 2, 

28. 7,1, 20. κινδύνου, Βιι 0 ΘΓ ρο 8 

δ19 

ΡΟΥΘ] ιΠῈ 5. 5» 18. μὴ φείδου δι- 
δάσκειν, ᾿ΠΘΥΔΠΟ6Ρ, ΟΠ ρΘηΓο. οἵ 
ΟΟΡΙΟΒ6 4ο(8 1,6, 25. 

φέρειν καὶ ἄγειν, Ργδο ΔΙ ΔρΘΓΘ, ΓῸΒ 
ἸΠΔ 1 Πηδί8 8 οἵ δηϊτηδίαβ ὈΥΘΘΩΔΥΙ 2, 
29. Τῶν "8...2. 5 Ὁ πα ΦΘΗ ἾΒ66)5 3. ΒΘ ν. 
αἰοϊίγ ἀ6 τηηουθαθ ΔΙ ΥΘΠ (18. 
φέρειν λιμὸν καὶ δίψος εἴς. 8, 1, 536. 
βαρέως, χαλεπῶς 5, 3, 26. 8, 6, 2. 
ἀτιμίαν τινὶ 5. 5. 26. φέρειν, ἴογΥΘ, 
αὁ υἷα 5, 4,41. φέρειν εἰς, σΟὨξαΥΤα 
δα ὃ, 1, 42. φέρεται κύων πρὸς κά- 
προν ἴ, 4: 21, 22. ἅμα πάντα ἥκει τὰ 
χαλεπὰ φερόμενα 2. 3, 3. φέρεσθαι 
φυγῇ, ἴαρα ΑΘΙΟΥΤΙ 1, 4. 22. φέ- 
ρεσθαι, ΒΘοτΠ ἴδεγθ, ορρ. καταλιπεῖν 
Φερυῖο δὲ 

φερνὴ, (05 8, ἢ» 10. 
φεῦ, πειι, ὧδ σοηιηυβογαἰΐοηθ οἱ (ἰοίογο 

7». 3: ὃ. φεῦ τοῦ ἀνδρὸς, Ὠδτηὴ απᾶ- 
Ἰθτὰ γί γάτη αἷδ αοἰηυϊγαΐοηθ 3,1, 30. 

φεύγειν πατρίδα, Ῥαΐτ18 6}16] 3, 1, 24. 
φήμη; οτηξῃ, ἴατηᾶ 8, 7. 2. 
φημὶ, ἄϊοο. ἔφη ρμοϑί εἶπεν 2,1, 8. 5. 

4. 33. ὦ ἄνδρες, ἔφη, φίλοι 2, 2, 2}. 
8, 1: 36: 7, 5.. 20. ΘΟΠΟΘΟΟΙΝ κ1- 
ἤγΠηΟ 3, 2, 17, 18. ὡς ἐγώ φημι, 
τηθ8ἃ 4166 Π| βθηΐθηία 4, 2, 20; 4: 
6. φημὶ αὐδοίιιέο 2, 3, 9. Ῥτοτμο 
4. 4. 132. ἔφασαν, ἀἰθοογΠΟὈϑηΐ, 
σΘΗΒΘΌΔΗ 2,.2, 21... ἔφης. 4..1. 22 
ΔηΠΟῦ. 

φθάνω ἀναβὰς πρὶν, ῬΥϊα5 ΔἀΒοοπῆο 
αυδη 23, 2, 4. ἔφθασε ποιήσας 
πρὶν, ῬΥΪὰΒ ἴδοι αὐδηλ 4. 1. 2. 
ἔφθασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν, ῬΥΪᾺ5 
ΔανΘΘ ΟΡ ΒΟοΥΘ οΟρΙῦ αδιη ἢ, 5» 
30. 2, 4. 25. 89 4; 388. ἵνα φθάσο- 
μεν αὐτοὺς ἀφικόμενοι, τιῦ ᾿Υἱτ15 ὩΟ5 
60 ΘΙ ΘΗΪΔΓΏ115 ΦΆΤ 081 0, 2, 22. 
φθάνω ἀποβιάσασθαι, ῥτὶονΥ 6110 
ΔΟΡΎΘΟΙΟΥ 3, 1, 190. φθάνω ἕλκων ἢ 
τὰ πτηνὰ φυγεῖν, Ὀτὶτ5. τοίϊα ὕγϑῇο, 
αυδιη ἄνθ8 Ἀνοϊδηΐ 1, 6, 939. ὅσοι 
παραλλάξαντες αὐτῶνέἔφθασαν, ηποί- 
ααού δαἀνθηύα ᾿ρβου ΠΏ ΠΟῚ ΘΧΒρΘΟ- 
ἰαῖο ἴουσα ἀβαθγυηΐ 1, 4, 21. φθά- 
σας ἀσθενώσω, ὈΥΓΙ5 ἀΘὈΙΙΑΌΟ 1, 
5, 3. φθάνοντες δηοῦμεν, ΡΓΠα5 να8- 
[ΆΠΩΙΙΒ. 3. 3, 18. κατέφυγον φθάσαν- 
τες εἰς πόλιν 5. 4,0. 

φθέγγεσθαι, ἀϊσογα. 7, 3, 11. ΟἸδτηδγθ 
3» 3. 61. ᾿ΠΒΟΠΔΓΘ, α6 ἐοηϊίγω ἢ, 
ΠῚ 

φθίμενοι, ποτα], ροθίϊοτιτη, 8, 7, 18. 
φθονεῖν, Ἰηνιάογε, τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ ἄρ- 

χοντος 2: 49 1Ο. τινί τινος 8, 4, τύ. 
φθονεῖσθαι 8, 2, το. 

φιάλη, μαΐοτα.25. 2, 8..0...}» 2..7: 
φιλανθρωπία, ὨτιΠγδη 185, Βυπα!ατὰ ΠΟ- 
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ΤΩ] 10 8 ὈΘΩ6 [ΔΟΙΘ ΠΩ} 1, 4. 1. 4, 2, 
ΤΟ», α; 2)}..8: 

φιλάνθρωπος. ᾿υμηδητι8, απὶ Π1} Πὰ- 
ΤΉΔῊ] ἃ 886 Δ]16Π11ΠῚ Ρυΐαΐ 8, 7, 25. 
ΒΟΥ. ἘΞ ὩΣ ἘΣ 

φιλεῖν, ΟΒΟΙΙ]ΑΙ1 1, 2.0; 4; 28. 2, 2,21. 
φιλέταιρος τρόπος, Ἰπρθηϊιπη ΠιιπΊά- 

ΠΠ1ΠΊ, ΔΠΊΙΟΘΟΥΊΙΠῚ Βα Ἰοϑιιη 8, 2, 

40. 
φιλία, ΔταΊἸοΙΐ18, τῇ ἐμῇ 3, 1, 28. 
φιλικὸς, Ὠθτηδπιιβ, δ Πυτηδηϊξαΐθιη 

ἀβοϊαγδη Ὧπὶ ἃρίτι8 2, 4, 32. φιλικὰ 
ἔργα, 5ίιπαϊα, ΔΠΊ]ΟἸΓ186. οὐ θαπανο- 
ΘΗ 1285 8, 7, 15. φιλικῶς, ἃτηςθ 7, 

4; δ' 
φίλιον στράτευμα, οσαϑίγα ΔΙΠΙΘΟΙ ΠῚ 4, 

5. 13. φίλιον φρούριον, οδϑί6]] 1 ΠῚ 
Ρδοαύατη 5» 3» 23. χωρίον ἢ, 3. 19. 
ἡ φιλία οἷ. χώρα, τορὶο ρϑοδίβ, 
ΠΟΥ ἈΠ ΘΟΥΙΠ τῷ Ὁ; Ὁ: ΤΥ: 3932. ΤᾺ. 
φιλίως, ἃτηϊοα ύ, 3, 12. 

φιλοθηρία, νΘΠΔῊΑΙ βύπα 1 Π 2, 4, 26. 
φιλόκαλος, ΘἸαρΔη188. ΒΌΠΟΙΟΒΊΙΒῚ, 3, 2. 

8, 2, 5. περὶ ὅπλα, ΔΥΠΊΟΤΙΙΠῚ ΠΊΠΠ- 
ἀογαπη ΠΙΠΔΟΙΠΊη]τι6 δέ ]οβϑιιβ 2, 
ΡΥ 

φιλοκερδεῖν, τὸ, ἸπογΔηἹ ϑυπαϊ απ 1, 
6.82. 

φιλομαθὴς τούτων, Πδοο αἸΒΟΘΠΩΙ οἷι- 
ΡΙάμ5 1,6, 58. 

φιλόμουσος, ταιιδίοδο ΒυπαΙΟβιιβ 5, 1,1. 
φιλονεικεῖν, ἸΠΌΘΥ 56. ΘΟΠΙΘΠΑΘΓΙΘΊΙ, 4; 

ΕΣ 
φιλονεικίαν τινὶ ἐμβάλλειν οἱ ἐμποιεῖν, 
ΘΟΠ ΘΗ ΟΠ ΘΠῚ ΦΘΠ]] ΑΓ] ΟΠΘΙΊΠ 116 6χ- 
ΟἸἑα γε τὰ ΠΟ ἢ; 1.18: 5) Ὁ, οὖ. 
φιλονεικίαι, σΟΠ ΘΏ ΟΠ 685 ΟἸΤ͵Ω ξΘΤη1ι- 
Ἰαῦοηθ οοηπηοίδο 2,1, 22. φιλο- 
νεικία πρὸς τἀμὰ ἔργα, τοτπιι]αί]ο Τ6- 
ΤΌΤΩ ἃ Τὴ6 ρ'αϑίδγιη ὃ, 7; 12. 

φιλόνεικον, τὸ, ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἢ, 5. 04. 
φιλονείκως ἔχειν, ϑΘΥΩ ΔΓ], ΟΟΥα 8 ἴΠ- 

(6 86 οὐ σοῃΐθηαοῦα (6 3, 23, 57. 8, 
2. 14: 4. 4. 

φιλοπονεῖν, 5 ΓΘ ΠτΠΠ ΠΤ 6886 1, ύ, 8, 
φιλόπονος, ἸΑΌΟΥΙΟΒιι8. 2, 2, 231. ἢ» 5» 

φίλος, ἃγηϊοιιθ. ὡς πρὸς φι. ους μοι 
τοὺς θεοὺς ὄντας οὕτω διάκειμαι 1, 
6, 4. τὰ φίλτατα 4: 3. 2. 

φιλοσοφεῖν, τηθα!ταν}, τηϑαϊαπάο 1Ἰη- 
(6]]Προγθ 6,1, 41. 

- φιλόστοργος φύσει, ἃ Ἡδύττα ὈΤΟΡΘΗ- 
55 86] ΔΙπο ΘΠ οἵ ὈΘπθνο] θη 181 
,,5.,.2.. Φιλοστοργια Τ; 4.8. 

φιλοτιμία, σ]ογῖος ΒΒ. ΠῚ 1, 4, 1. 3. 
4, 59. 5ύπαϊαπι οἵ σοηίθηϊο 8,1, 
30. φιλοτιμία καὶ ἐπιθυμία τοῦ λαμ- 
βάνειν, νη απαϊ σαρ!Ἰζαβ ἀιη ὈΊ ΓΟ βα 

δ,1, 35: 

ΙΝῸΕΧ ΘΟΕ ΟΤΙΞ. 

φιλότιμος, ΔΙΛΌΙΪΠΟΒΙΙΒ 1, 2,1. 2,1, 22. 
φιλοτίμως ἔχειν πρὸς τὰ ἀγαθὸν φαί- 

νεσθαι, ΔΥτΘΓα βίπαϊο νἱγίας]8 θ6]- 
1088 1,6, 26. 

φιλοφρονεῖσθαί τινι, ΔΙΛΟΥῚΒ οἱ Ὀ6Ππ6- 
γΟΙΘη 1:6 αυρα Δ] ὰθ πὰ βρη βοδίϊο- 
ὭΘΙῚ (ΔΓ 3,1, 8, 40. φιλοφρονη- 
θέντες 5,23,0. 

φιλοφρόνως, διηδηΐεγ, ὈΘηΙρΏΘ 5, 5» 
42. 

φιλοφροσύνη, νο]ιηΐαβ Ὀοηΐρπα, βία- 
αἸαπη Ὀοηθἔδοϊθ αὶ οἱ συ βοδηαὶ 
8,.2.)8: 

φλαῦρος, τη ]τι8 8, 2, 12. 
φλὸξ, Πατηπηᾶ. φλόγα παρακαλεῖν 6Χ- 
ΟἸα 6. ἢ» 28. 

φλυαρεῖν, πιιρὰβ ἈΡΘΙΘΊ, 4,11. 
φοβεῖν, ΡοΥΕΥΓΘίδοογο 5, 5» 11. Φο- 

βεῖσθαί τινα, ταδΐπεγο 6, 3,15. περί 
τινος 3.1, 25. 5» 2. 388. Φοβηθεῖεν 
ἂν, τηθυπιθηΐ 6,1, 17. μὴ φοβοῦ ὡς 
ἀπορήσεις 5, 2,12. Φοβήσεσθαι! τ, 
4. 109. 3, 3.18. φοβηθήσεσθαι 3, 3, 
ο 20. 

φοβερὸς, [ΟΥ ΠῚ] 4 01115 3, 3, 28. φοβε- 
ρὸν, ΓΕΒ ΡΙΘΠᾶ ῬΘΙΘᾺ] οὐ ΕἸ ΠΊΟΥΒ 5, 
4. 40. με. 3: 5: 10. 

φόβος ἀπὸ τῶν πολεμίων, τηθίᾳ8 α116ΠῈ 
1] οἰαπί Ὠοβίθϑ 2. 3, 58. 6, 3, 27. 
τῷ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ φόβῳ τ,1, 5. 

φοινικὶς, νΘ5[18 Ραπίοθα ύ, 4,1. 8, 2, 
δ. ὩΣ 

φοινικοῦς, ΡΙΙΠΙΟΘΙΙΒ 7,1, 2. 
φοῖνιξ, ὁ, Ρα]πηὰ αΥδογ 5, 5, 7. 0; 2, 22. 

7» 5511. 
φοιτᾶν εἰς διδασκαλεῖα, 56 Π0148 ἔτ6- 
αρηΐδθ 1, 2, 6. εἰς διδασκάλου, 
Π]ΔΡΊΒΕΧΟ τι] 2, 3, 9. οἱ καὶ πρόσθεν 
ἐφοίτων πρὸς ὑμᾶς μισθοφόροι 2.1, 
2. ἐπὶ τὰς θύρας 8,1, 8. 

φορὰ δασμῶν, ΡΘ,ΒΙΟ {Ἰ ςΟΓΙΙΓῚ 3.1, 
34. 8, 6, τό. 

φόρημα, ΟΠ 8 3,1, 25. φορήματα τῶν 
ὅπλων, ροβίδιηϊμα ΔΥΠΊΟΙΙΙΠῚ 2, 23, 
14. 

φορτίον, οππ8 ἐῤὶα. 
φραστὴρ, 4] νᾶ πηοηϑβίμαΐ 5, 4, 40. 

411] ᾿πἰογγοραίτιβ ἀ6 σοῦτιβ ἈρΘΠαῚ5 
γοϑροπάᾶσί χα ορίϊτηπτη ἴδοςα 510] 
νἹἀθαίαγ 4, 5» 17. 

φράττειν, ΟΌΒΘΡΙΓΘ, ΟὈΒΕΓΙΘΓΒ 2, 4, 25. 
φρίκη πρὸς τὸ θεῖον, ΠΟΥΤΟΥ ΠΙΙΠΏΪΠῚ8 

αἸνΊη] 4, 2, 15. 
φρονεῖν, ΒΆΡΘΓΘΊΙ, 2,132. φρονεῖν ἱκα- 

νώτερος, 411 ΘΟΏΒ1110 ΡΓδοδίαί ", ἢ, 
44. φρονεῖν μηδ᾽ ὁτιοῦν, ΤΠ ]}}118 6586 
ΒΘΏΒ.Β οὗ ΤΠΘΏΓ5. 2,1,10. φρονεῖν, 
ΠΟΥ 2,3, 66. φρονεῖν μετριώτερον 
πρός τινα, Τη 0 Π6501078Π|Ὶ 6586 οΥμἃ 
ΔΙ] Π]ΤΙΒΠῚ 4. 3. 7. μέγιστον ἐπί τινι, 



ΙΝΌΕΧ απ σῦξ. 

τηΔρῊ ΠΟΘΉ ΓΙ ΒΒΊ 6 ἀδ 8]1α 10 ΒΘΠΌΓΟ 
4. 2,5. μέγα, ΘΠ ΥΓΙ ΔΗΪΠΊΟ 2, 3, 12. 
3,1, 26. 4,06,2. τελέως μέγα φρο- 
νεῖν 8, 7. 7. ὑπὲρ ἄνθρωπον, ΘΕ ΥΥῚ 
α]ύτῶ Ππτη ΔΉ 81 ΘΟΠ ΟΠ 6ΠῚ 8, 7. 3. 

φρονήματα ἔχειν, ΔΠ]Π118 6856 6415 ὃ, 
Ἱ, 46. 

φρόνησις, ΡΓϊαθηΐ]8 2, 2, 5. 
φρόνιμος, ΡΥ 68 3,1, 17. περί τινος, 

ῬΡΠΠΘΗΒ 1, ὁ, 10. 21, 22." 23. 
φρονίμως ἔχειν, ρΥμαδηΐΘ ΠῚ 6886 2, 

3» 51: τὰ 
φροντίδι (ἐν) γίγνεσθαι, 50]]1οἸ τι πὶ 

6886 6, 2,12. φροντίδα παρέχειν 4: 
5..29. ᾿ 

φρουρὰ, ῬγΥΦΟ5111ΠῚ 5, 5» 29. 7: 4:10, 
12. 

φρούραρχος, ΟδΔ8.6}}} ργϑοΐδοίτι8 5, 2, 
ΠῚ 7 ον 86... .8, 6.1: 

φρουρεῖν, Ἰοσιιπη [6] ῬΥΘΘΒΙΑΙΟ 1, 2, 
12. ουβίοα!μθ 6,1, Το. 

φρούριον, ΘΑΒ[6]] 1 1, 4, τύ, τ. 
φρουροὶ, τη1}1688 ῬΥΘΘΒΙΟΙΔΙῚΪ 1, 4, 17. 

8: 6. 5: 
φρύγανα, τὰ, ἴτοη 4685 οὐ [011 5, 2,15. 
φυγὰς, ΘΧΘᾺ] 3,1, 24. ἰταῃδίαρα 6, 2, 

11. 
φύειν. Ν.. φῦναι. 
φυλακὴ, οιιδύοαϊα, ργῸ οιδίοαϊδιιδ 1. 4, 

16; ὁ,.23. 3,1. 5. 5; 4. 37: 7» 8» 
66. φυλακαὶ νυκτεριναὶ 1, 6, 43. 5. 
3, 44. φυλακὰς καταστῆσαι, κα- 
ταστήσασθαι. ἀἸΒΡΟΠΘΙ οαδίοααϑ 2, 
Ἐῶ 4701} 501, 208. 51. 

φυλακτέα ἡ τάξις 5, 3, 43. 
φυλακτήριον, ΘΧΟΌΡΙΔΙΙΙΩ ἸΟΟΙΒ 7, 5. 

12. 
φύλαξ. φύλακες ἐφ᾽ ἵππων, ργδΟΒΙα11ΠῚ 

ΘαΙΙΘΒΙΓΘΙ, 4. 7. 
φύλαρχοι, {υἸθυτι ῬΥΘΘΒΙ4681, 2, 14. 
φυλάττειν τι, οὐβίοα! 6 3, 2, 22. τινὰ 

ἀπό τινος, ὑπ Δ] 6 πὶ Ὀ βίδα 
ΔῸ Δ]Ισθο Ι, 4, 7. γυναῖκα, οὐδύοα! ΓΘ 
ΤΩ ]]ΘΥῚΒ ΡῈ ἸΟΙ ΠΑ ΠῚ 6,1,321. φυλάτ- 
τεσθαι, ΟΆΥΘΥΘ 1, 6, 6. 5, 5. 34. 
οὐδὲν, ΠΟΙ {ἸΠΊΘΓ6 291,16. 

φυλὴ, {τ]Ότι8 1, 2, 5. 
φῦλον: ΠΑΝΙΟ, 1, 5: 5..2. 5. 2.21. ἢ. 

2,1. φῦλα στρατιωτικὰ, Ο]4 5865 Π1- 
Ἰύαγοϑ ΒΟ η τπιπῈ ΠΔΙΙΟΠ6Β 8, 5, 7. 

φῦναι, ἨδΒΟΪ 2.1, 15. φὺς ἀπ᾽ ἐμοῦ, ΘΧ 
Τὴ6 ΡΓΟΟΓΘαΐτι5 5. 4. 30. πεφυκέναι 
τινὸς, ΔὈ Δ]1Ια 10 ΡΓΟΟΥΘδί ΠΏ 6886 5», 
5» 8. φύεσθαι φύσει, ἃ πιαΐαγα σΊΡῺΪ 
8, 7.13. φύειν, Ῥτοΐονγο, οἷ ἐθῦγα 
8, 7. 25. ὅ6ὁ οὔθ ἰαπαηι ργο  ογθηΐθ 5, 
2,15. πεφυκότα, ατιὃδ ΘΟΠοαβϑιῦ ηᾶ- 
ὕπτᾶ 4, 3,10. πεφυκότα δένδρα, 8Υ- 
ὈΟΙῈΒ. σοΟμΒΙΐδο, 418 ἴσο ΠΟῚ τηο0- 
ὙΘΏΓΙΣ 4. 3. 5. πεφυκότες εἰσὶ ἢ, ἢ. 

521 

11. πεφυκέναι, ΝΒ ὩδίιΓοθ, τηοῦτι8 
οἵ ᾿ηϑεϊποίαβ Ὠαύατοθ, 4010 α15 δά 
ΔΙ] ἔδγίαν 2, 3, 1ο. πεφυκὼς 
ἄνθρωπος, ὨΟΙΊΟ Ὠδίτιβ 1,91,3. Αρὰ- 
Ἰοῖ5 ΑΡροϊορίς Ρ. 17. “Αη ἴα Ἰρ- 
ΠΟΙᾺΒ Π1Π1] 6886 ΔΒρθοίδ 1118 ΠΟΙΏΪΠΙ 
Πδίο, ααθτη ἔουτηδ πὶ ΒΌΆΤη ὃ Ὁ] 
ΟὐΔβααθοη 5 πιοπῦ Ρ. 1522. (ΟἸοο- 
ΤΟΠΘΠ ΡΓῸ 60 (ΠΟΘ Γ6 ΒΟ]6Γ : 6] 86 
ΒΟΙΪΠ6ΠῚ τηθιη ποτ. ἐπεφύκει, ἃ 
πϑίθγα δϑοϑοί σοηϑαϊαίζαμ, ἢ. 6. ἢ8- 
[γΑ16 οὖ πϑοθββαυ! τη δββαί, 0}. 
ἐθελούσιον 5, 1, 8. πεφύκασιν ὑπὸ 
τούτων κρατεῖσθαι, Ὦϑες Θδύ ΠΟΙΠΪΠ ΠῚ 
πδίαγα, αὐ 1115 Τοῦ σράθῦθ οο- 
ΘΑΏΪΟΙ 5,1, 1Ο. 

φύρδην, ταϊχίίη, ΡΓΟΙΏΙΒΟΊΙΘ 7.1, 37. 
φῦσα, Παίτιϑ 1, 2. τό. 
φύσις, Ἠαΐαγα ΠΟΙΠΊ 8, ἱΠ01651, 1,16. 

οὐ μόνον φύσει ἦν 2, 3,10. ἴοΥΠΙᾶ 
ΘΟΟΥΡΟΥῚΒ θχίθγμδ ύ, 4; 4. 

φωναὶ, ΟἸΔΙΠΟΥΘΒΊΙ, 2, 2. 
φῶς, Ιυχ. πίνειν πρὸς φῶς, δ( Ἰρῃ6Πι) 

ὈΙΌΘΓΘ 7, 5» 27. κατὰ φῶς, ᾿ηΐεγάϊα 
3, 3,25. φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 4,2,15. 

χαίρειν, σάπάεγο, γέλωτι 8,1, 232. ἐπί 
τινι ὃ, 4.12. Κῦρος Κυαξάρῃ χαίρειν 
4. 5» 22. [Μα8 ν. 4157: Χαίρειν 
ἐν ἐπιστολῇ πρῶτος λέγεται γράψαι 
Κλέων ᾿Αθηναίοις μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν 
Πύλον" ἔνθεν καὶ τὸν Κωμικὸν ἐπι- 
σκώπτοντα εἰπεῖν, πρώτως (πρῶτος) 
γὰρ ἡμᾶς,ὦ Κλέων, χαίρειν προσεῖπας, 
πολλὰ λυπῶν τὴν πόλιν. Υ'. 560]. 
Αὐϊδίορῃ. ΝΡ. όοδ, Ρ]. 3222. Με- 
Πδρ. δὰ Πιορ. [.. 3. 61. χαῖρε, 
ΒᾶΪῖνθ 5», 3. 18. χαίρετε, να]οίθ ὃ, ἢ, 
28. χαίρειν κελεύω ἢ: 5. 42. 

χαλᾶν, Ἰᾶχᾶγθ. πύλαι χαλῶσαι, ΔραοΥΐδο 
ΡΟΥΐδΘ 7. 5» 209. 

χαλεπαίνειν, χαλεπαίνεσθαί τινι, 5165 
ΟΘΏΒΟΙΘ 5.» 5.11. 2.1, 28. πρὸς ἀλ- 
λήλους, τησΐτια 8ΠΙΠΊΟΥΤΙΠῚ ΕΓΓΙΓαῸ 
Ἐ5 18. 

χαλεπὸς, 61ΠΠ}.}}158 ἔδοία 1,11,2; 6, τῇ. 
τρέφειν, ααὶ ΙΕ ΟΥ]ΘΙ ΔΙΠΠΓΓῚΙ, 3,2. 
χαλεπὸν τὸ δύνασθαι, ΑἸΠΠ16}16 Θδὲ αὐ 
418 ρμοβϑιθ 1, 6, 24. τηο]δβίατη ααοα 
δ ΤΙ πο δον », Ρ. 8. χαλεπὰ 
ἦν πάντα, οτηπὶα δγδηΐ αἶγα, ρθη 
ΡΟΓΙΟᾺΪ οἱ αἸΠΠου]ζαϊτ πη 4.1, 8. 

χαλινοῦν, ἔγΟΠΔΓΘ 3, 3, 2Ἶ. 
χαμαὶ, ἨΠΠῚ] 5.5 1. 8. 

χαρὰ, σαυαϊππι, δακρύειν ἅμα χαρᾷ ἢ: 
36. 

χαρίεν, Υ6 8 Ὀ61]8, ἡ)" 66, ΥΩ] ΒΘΙ ΠῚ 861 
ΒΌΠΙΓΙΠΛ 1, 4. 12. 

χαρίζεσθαι, σγταιϊσατὶ, ἴδσουε ατιοὰ 8]- 
ΤΟΥ 60 ρταιν 10 ἵ, ἘΣ 4.2. ᾿τῇ 



δῥὼς 

γαστρὶ, ἸΠαΌ]σΘΙ6. νΘΠΪΥΙ 4, 2, 20. 
τῇ ἡδονῇ. ἸΙΌΤΟΙΏ], σαρΙ ΙΓ] νΘΏΘΥῚΒ 
ἸΠΔΏ]ρογθ 4, 3, 2. τινὶ, ΠΙὈΘΥΔΙΘΊὴ 
6886 οΙρὰ ΔΙΈΒΗ 2; 4, 9. 23. 2.20. 
Ὁ. 1; 5:24: 

χάριν εἰδεηδέ, βΥΔίιΑγη ὨΔΌΘΓΘΙ, 3,14: 
ὁ, Ἐν 85. 20 εν Ὁ;}2,υϑει ἔχει εις, 1. 
1,21. ἀποδιδόναι, Υϑίοῦτα 1. 2; 7. 
ὀφείλειν, ἀθθοθ 32, 2, 30. χάριτος 
ἕνεκα, ΘΥδυ βοδηα] οἰααἷο 4» 2,11. 

χαριστήρια, ΤΩ ΠΘΓ8 οΎ Δ. ΔΗΪΤΗΙ Οαιι88 
(ΠΒ:ΟΒ]αἴδ, 41,» 2... .ὦ,.28.. ϑτῆς 8 

χαριτία, ἸορΙα6 ἔδοίιιΠ) 2, 2, 12. 
χαρμονὴ, σΔΟΘΙΌΓΗ 1, 4; 22. 
χειμὼν, ὨΙΘΙῺΒ 6, 1,14. ἰθιηροϑίδβ 5; 
Ὁ. 

χεὶρ. ὈΥΔΟὨ Πα 1.2.2. νΟΪΔ 1. 2.9... ἐκ 
χειρὸς, ΘΟΤΩΪΠΙΙΒ. 1... 25. Οὐ, 2,16. 
χειρῶν ἀδίκων ἄρχειν, ῬΓΪΤατστα Ὀ6110 
ἸΔΟΘΒΒΘΙΘΊῚ, 5, 12. εἰς χεῖρας ἰέναι 
τινὶ 8, 5,12. αμὲ ἐλθεῖν 3,1. 2. εἰς 
χεῖρας ἔρχεσθαι, ἴῃ Ροϊοβίαίοπμη νο- 
ὨΪΓΘ, ΠΘΟΠΡΤΘΕΙ ΟΠ Δ] 10 2, 4; 15. 
πάτον ΔΘ δι νῦ, 

χειρῖδες, τηδηϊοδρ, τη ητπιχη ἱθρτιπηθηΐα 
ὥ»2, 2; 85. τὴ. 

χειρόμακτρον, ΤηΔ}}116 1, 3, 5. 
χειρομύλη, ΡΙΒΕΓΙΠτιΠη, ΤΟ] ΤΠ ΏΔΙ 

6; 2,31. 
χειροτέχνης, Ορ᾿ΐοχ ύ, 2, 34. 
χειροῦσθαι, ἸῃϊοΥΠΏΘΓΘ 7, 5. 380. πλεί- 

στους, Ρ]αγπηᾶ ἴδσθγθ τ ΠΟΙΡΙἃ 5; 
εἰ Δ Ὁ, 

χείρονες, ἸΠΓΘΥΊΟΓΘΒ. ΘΟΠΘΙΠΟΩΘ ὃ, 1, 

38. 
χθές. Ν. ἐχθές. 
χιλιαρχία, Ρτοίδοίια τῊ1116 τα ] τι πὴ 

4:1, 4. 
χιλίαρχος, Ργερξθοῦαβ τΏ1116 τ] 1018 

σοῦ, 2... 15 2.. ΠΣΑ γὉ, ΤΩΣ 
χιλιοστὺς, ΠΟἤΟΥΒ. Τ1116 τη] τὴ 2, 4, 

3. 0,3, 31. 7, 5» 17: 
χιλὸς, ΡΔθ Πα πι 5» 4. 40. 6, 3, 5. 
χιτῶνες πορῴυροϊ, (Ποῦ 1. 2,2. Φοι- 

νύκοὶ ἢ, 1; 2. 
χιτῶνας (ρατίθϑ 68]661) συντέμνειν, 8, 

2. ἢ» δηποί. 

χλιδή" ἐν χλιδῇ, ἀ6]1σαΐθ 4, 5», 14. 
χοαὶ, ᾿Πθα΄ΙΟΠ 68 23, 3; 22. 
χορὸς, ΘΔ ΘΗ τη ΒΓΔ τα πλατιθ [νη 

1,0, τ8. 3, 3, 70. χοροῦ ἡγεῖσθαι, 
οἰογαπι ἀποῦγο ἐπ 5ασγὶβ ϑισα 

χόρτος, ρσταϊηθη ὃ, 6, 12. 
χοῦν, ὑπ] ἀσΡΘΥΕΓΘ 7, 2.) 11. 
χρεία, Υοὶ προοϑϑιΐαβ 1, ύ, το. 
χρεὼν εἴη, οροτίογοῦ 6, 2, 24. 
χρήζειν τινὸς, ἀΘ5] ἀΘΥαγ6, ΘΠρΡΟΓΘ 1, ύ, 

15. 2,1, τῶ 
χρῆμα, γ68. ἔλαφος καλόν τι χρῆμα καὶ 

μέγα, ΟοΥνιι5 ΡΌΪΟΘΥΙ οἵ ἸΠΔρΡΏϊΒ 1, 

ΙΝΌΕΧ ΘΠ ΔΟΤΙΠΘ. 

4, ὃ. σφενδονητῶν πάμπολύ τι χρῆ- 
μα, ΡογΙηᾶρηα ἔπη Ἰζογτιπη οορίὰ 2, 
Ι, 5- “χρήματα, ΟΡΘ5. χώρα τὰ χρή- 

ματα ἔχουσα Ὁ».29.- 

χρηματίζεσθαι, αἰντι188 5101 ΘΟἸΩρΡΑΓΑΙ 6 
3»3»5: δ, 4,31. 

χρῆσθαι οὕτω, ἸΟΟ ΤΊΟΓΘ αὶ 4, 2» 22. 
τὰ βοσκήματα βέλτιστα παρέχειν 
αὑτῷ χρῆσθαι 8, τ, 9. τινὶ πειθο- 
μένῳ, ἈΑΌΘΓΘ οπεάϊσηξοιι 1ω.5.... 1. 
ὀλίγοις πολεμίοις, ῬᾶιιοΟ5 διαθοτο 
Ποβίβϑβ 3. 2» 4: τοῖς ἐναντίοις κακί- 
στοις, ἸρΊΑΥ ]ΒΒΙΠΊΟΒ Ὠοβϑίθβ. ΘΧΡΘΙΙῚ 
7. 1, 1. ὡς πολεμίῳ ὑγασίανθ αἱ 
Πιοβίθμη 3,1, 3. 7» 5; 27. τῇ ἡμέρᾳ 
εἰς 8,8, 9. αὑτῷ ἐπ᾽ ἀγαθῷ 5.1 ὃ, 
Ι, δ. παρέχειν ἑαυτὸν χρῆσθαί τινι 
ὅ τι ἂν δέῃ, 58 ἴα οἤετγα αὖ ααοί!88 
885 νϑηθεῖῦ αὐαῦαν ἐῤία. ἦν τι δέῃ 
1, 29. 13. ἐχρῆτο τῇ ἄγρᾳ ὅ τι ἤθελε 
2,4,10. χρῆσθαί σοι ὅ τι βούλοιτο 
3.91, 6. κεχρῆσθαι 8, 2, 23, δ πηού. 
χρηστέον, αἰθη πη δὃ,1, 11. 

χρήσιμός τι, α1}}}8 ἸῺ ΥΘ ἉΠασὰ “5 2.120. 
8, 3, 47. χρήσιμά ἐστιν ἀμφότερα 
ἐπίστασθαι 1, 6, 2ο. 

χρῆσις, 8118. αἱ εἰς τὰ πολεμικὰ χρή- 
σεις, τι815 ΤΟΥΆτη ὈΘ]]ΠΟΘΑΓ ΌΤΙ 8, 5, 7. 

χρηστήριον, ΟΥ̓ΔΟΘΌ]τΠῚ 7, 2» 15- 
χρίειν, ἩΠΊΏΘΓΘ 7.1, 2; 5» 22. 
χρυσοειδὴς, ἴα]ν 5 ἸΏΒΓΔΙ ΔΕΓῚ 7,1, 2. 
χρυσόζυγος, 760 ἸυρὸῸ ΟΥηδίτΒ 8, 2, 

1.3, 
χρυσοχάλινος, ἴγΘΠΟ ΔΌΓΘΟ ΟΥ̓ ΠΔΙΙΒ1, 

8, 3: 8, 3, τό. 
χρῶμα, ΡΆΠΙΟΥ οΥἹϑ κα, , ὁ, το τ δι. 

χρῶμα χρυ σν 40 ἃ πηἃ χαλκᾶ 
ΜΠ ηζῸΓ 7, 1. 2. 

χώρα, ἈΡΘΥ, ΤΕρΊΟ 1,4,18.. 7,1,.43. 8, 
4ἐ2ὸς αὐτοῦ ἐν τῇ χώρᾳ ἤ-. 1, 23 
αηποῦ. ἐπὶ χώρας εἶναι 1. 6. ἐπίδημον 
7, 5. 68. Ἰοσῖι8 φαθιη 4118 ᾿ῃ ΟΥΪΠ6 
Δ]1ατιῸ ἴθΏΘΕ 1, 2, 4. 2,1, 27. 3, 3, 
41. εἴς, ἕως ἂν χώραν λάβῃ τὰ πραγ- 
ματα, ἀοπμθο 811 αιόθααθ Ἰοσιη 
ΔΟΟΘρογΙηΐ 4. 5» 37. ἐν μισθοφόρου 
χώρᾳ εἶναι, Ὠ]ΘΡΟΘΏΔΓΙΙ ΠΉ1}1{18 Ἰο πα 
[ΘΏΘΓΘ 2, 1, 18. ἐν ἀργοτέρᾳ χώρᾳ 
ὑπομένειν ἀν ϑνθμ 

χωρεῖν, ΡΥοσράδοΓο. διὰ πάντων ἐχώρει, 
4,1) οὐηῃῖθιιβ τοροίθραΐαν 3, 3, 62. 

χωρίον. ἰοουθδ.2.4. 10 νά ἌΣ... Ὁ, 2, 
25: Θέ 6]]τιπὶ 5, 3, 12, τύ. 

χωρὶς τούτων, 1119. ΘΧΟΘΡΙΪΒ 1, ὅν 5. 
χωρὶς εἶναι ἀλλήλων, ΒΘΡΑΓαΙΟ 5. Θ586 
6, τ, 7. χωρὶς γενόμενοι, ἴῃ Ρ]ΌΓΘΒ 
Τηϑητι8 ΟἸΨΊΒΙ 4,1, 18, 

χωριτικῶς, ΤΏΟΓΒ ΤἸΙΒΕ]ΟΟ 4, 5» 54. 
χῶροι, ἀρτγὶ 7. 4. 6. 



ΙΝΉΕΧ ΘΗ ΟΌΞ. ὄῶο 

ψέλιον, ἈΓΠΊ1118, 1,3, 2, 2. 
Ἶ 2) 8, 5, 19: 

ψεύδειν ἐλπίδας, Βροῖα νδῆδιη οβίθῃ- 
ἄθγθ 1, 5» 132. Ψεύδεσθαι, βάδηη 
Ἑἀαΐδτη ΠΟΠ ΒΘΥνΆΓΘ, ἀθοῖροῦα 8]1- 
ἴδιαι τον; το...06, 1.11. συνθήκας, 
[8116γὸ πάθη ρϑούβπι Ρ, 2, 1Ο. 

ψιλὴ μάχαιρα, 51η6 Ὀα] 68 4, 5, 58. 
ἰλοὶ ἱππέων, ἀοϑίια}1 Θδαυϊίαία 5, 

3» 517: ; τὰ 
ψιλοῦν τινα, ὨἩΔΙ6 ΘΟΡῚ5. οἵ Δ Χ1}}8 

4, 5» 12. ' 
Ψυχὴ, δῃηΐηα 8, 7, 19. Υἱΐα 3, 3, 44. 

σώζειν τὰς ψυχὰς, νἱΐδτη ΒΘΓΎΔΥΘ 4; 
1, 5. τῆς ψυχῆς πρίασθαι, νἱία το- 
ΑἸΠηΕΥΘ 2,1, 20, 41. ΠΟ ΔΙΗΙΠΊΪ 1, 
3, 18. δύο ἐστὸν ψυχὰ 6,1, 41. ἃρ- 
Ροὐϊα8. Θαθηα] οὐ ὈΙΠΘΠαΙ 6, 2, 28. 
ὃ, 7, 4. Υἱδ οἵ ἐογ 160 Δ ηΐτηὶ 3, 3, 
13. ταῖς ψυχαῖς παρεσκευασμένοι, 

Πος 8ΏΪΠηΟ, ὮΟς ΘΟΠΒ1110 2,1, 11. ἧ 
ψυχή μοι παρεσκεύασται, 6ρῸ νΟΪΟ, 
ΤῊΘ ΡΘΙΆΥΙ 5, 1, 26. ὦ ἀγαθὴ καὶ 
πιστὴ Ψυχὴ 7: 3: ὃ. 

ψῦχος, [ριιβ. ψύχη 1, 2, το. κατὰ 
ψῦχος 4. 2. 20. 

ψυχρὸς, [τἸΡΊ4π5, 4] δουπηθη ἀα] θη 
Ἰοσαπηαιιθ Βθαυϊίι, 5864 ΠΟΠ 856- 
αυϊαγ 8,4, 22, 22. 

ψωραλέος, ΒΟΔΌΙΟΒῸ8 τ: ἡ. ΕἸΣ 

2,.24., δε: ὖ, 

ὧδε, ΠΟ 1 Ἰηοα πὴ 1, 4, 12. οἷς. αἵ 
ΠΌΠΟ δοϊτηπ8 6, 1, 12. 

ὠθεῖν, Ῥτοίγιαετο, ΡτΟΡΘΙΊοτο, εἰ τῷ 
ὠθοῦντες ἐξώσειν πιστεύουσιν 6, 4, 
18. 7.1.32: 5» 38. ἄνω τινὰ, ργοτι- 
ἀθιθ ΒΌΓΒΆΠ 3, 2, 5. Μοᾶ. ὑῦρογθ 
ἹΠΙῈΡ Ἐ6.5. 2» 04. 7.1,.22: 5;38. 

ὦμος, ᾿υιΠΊΘΙ 15 5. 4; 5. 
ὠμὸς, ἸπΠΠΠηϑΠ18 4, 5» 9. ὠμότης, ἴη- 

Πυτηδηϊΐαβ 10. 
ὦνια, ἴῃ ἔΌΥΟ γ 6818 1, 2, 2. 
ὥοα δειπνεῖν, ἴθΙηριι5 δϑῦ σοη8η6] 4, 

ΒΙῸΣ ἘΣ ὥρα ἂν εἴη παρασκευάζεσθαί 
σοι, ὅτῳ μαστιγώσεις με, αυϊη {τι 
ῬΑΓΔΒ 40 ΤῈΘ ΨΘΙΌΘΓΘΒ ὃ 1, 4, 13, 
28: 5. 19.. 45.: τοῦ τἰμάσηθον γέ- 

νέσθαι, εοῖδ5. μι οΥίδι!] ὈΓΟΧΙΙηΔ 1, 
4, 4. 

ὡραία γάμου, ϑοἰαίθ Π110111 4, 6, 9. 
ὡς, αυοά Ξ: 4, 12. 4, 8» 44: 8: 8» 25: 
ὡς ὅτι 5, 3,30. ἐλογίζετο ὡς ἧττον 
ἂν υδεϑῦς ἐθέλειν 8, 1, 25. αὐυ]δ 1, 
1:5 18: ὕ, 12; 21. 2, 5, ὅ. ΤΟΝ 
87. Ῥοβι πᾶϊη 1, 4: 45 18. εἴα. αὖ 
ἘΣ τ 05 6. ορὲ. 2, 4. 36. 8. 
πὸ: - ἡποῖο. ζμΐ:-ἃ. 2. 13..}}» 2. 
46. ὡς μὴ ρΡΥ70Ὸ ὅπως μὴ 1, 2, 3. 2; 
1,9. ὡς, Π185], [Δ Πα] 18 ΠῚ, αἷ6 8ϊηλι- 
ἑαΐο σοηϑδὶϊιο, 6 γοὶ δρθοῖθ θωΐθγηα, 

(6 ορίημοηο 5, 1, 12; 4» 4. ύ, 2, 2. 
ὡς βουλόμενος ἐλθεῖν, ῬΓΘ ΠΊΘ ἌΝ 
ΡΙΟΠΟΙΒΟΙ 2, 4, 17. ὡς οὐδὲν θαυμά- 
ζοντες ὃ, 1, 42. 6. 14. ὀλίγοι ὡς 
ἐγκρατεῖς εἶναι 4, δ» 15: ἀγέλην συ- 

3... ἢ ς ᾿ 

στᾶσαν ἐπὶ τὸν νομέα ὡς μὴ πεί- 
θεσθαι τ, τ, 2. ὡς--ἀρύσασθαι 1, 
2. 8. 4, 2, ὙΖΣ 2 Β2,..5. 5) ἀ ἔμᾶ- 
χεσθαι, υ ραρποίηιβ 6, 4, τό. ὡς 
ἀποδημεῖν, αὖ αΌ6556 Ροβδβϑῦ 80 06 
ὃ, 5.1. ομην ραγίϊοίρίο διεζεγὶ, αἱ, 
60 ΘΟΏ8110 αὖ, ὡς παίσων, υὖ ἴε- 
ΡΙγοῦ 4, 1, 32. ὡς ποιοῦντες, αὖ ἴδα- 
οἰδηΐ 3,1, 20. ὡς ον ποηυϊηαΐϊυϊδ : 
ὡς μέλον αὐτοῖς, αταἰὰ 1ρΡ515 Θϑ58βοΐ 
ΟἾΓΘΒ 5» 29 24. ὡς μάχης ἔτι δεῆσον 
6, τ, 26. ὡς δεῆσον ἀγωνίζεσθαι, 
ααᾶ81 ρυρηῃδηάθχη ἴογοὶ ὦ, 2, 22. 
ὡς κεκρατηκὼς, υἱὖ ραξαγοῦ Ἰδτὴ Δ 6ρΡ- 
[ἢ 56 6586 ν]Ἱοίουϊδηη 6, 2, 8. ΘΠ 
8.4]. ὡς οὐκ ἀναγκαῖον τὸ κλέπτειν 5; 
1, 12. δηηοῦ. οἵη, φομλέυο ρανγί- 
οἷρὶλ: ὡς παυσομένου τοῦ διωγμοῦ, 
ΤΑΓῚ ἴοτΘ τπὖ ΡΟ ΒΘΟΌΠΟΏΙΒ. οϑβοῦ Πη15 
14. ΣΙ ὙΠ ΟΣΤΙ. 2.5: τὸ. ὡς ταλη- 
Θῆ ἐροῦντος, 3,1, 9. ὡς οὖν ἐμοῦ 
μηδέποτε ἀμελήσοντος οὕτως ἔχε τὴν 
γνώμην 6, Τ. ὅο0. 8,.4, 27: 1. 10. ὡς 
εἰρήνης οὔσης 3, 3: 4. ὡς ἠδικηκότος 
ἐμοῦ μεγάλα 6,1, 37. 7: 5» 35. 8, 5. 
8, ὡς οἴη ασοιδαΐυο ραν ϊοϊρὴὶ τ, 4, 

23. 1,6,1,355. 458» 58: 5» 5» 47. ύ, 
1. τὸ. 8,1, 40 εἴο: ὧν σψιίσε ΠΣ Ὲ 
αιοτηδατηοάτπ ἢ 10518 νι ἀθγθίτιν 5, 2; 
4. ὡς, 8. ὡς ἐμὲ 1,2, 14. ὡς αὐτὸν 
4; ὅ, το. ὡς ἐκεῖνον ἱέναι ΕΒ, ἢ: 1- 1, 
4. 26. 4. 4. 12. ὡς τὸ φρούριον, δα 
Θαβίθ].Π 5, 3,12. ὡς Γαδάταν ἀπο- 
πέμπειν 5» 4. 17. ὡς, αθδτη. ὡς τά- 
χιστα τι Ὁ. 206. 55. 16. 8. ὕ, 18: ὡς 
πλεῖστα 5, 2, 2Οο. ὡς μάλιστα 1, 6, 
10. 4; 2; 5- ὡς δυνατὸν ἦν τάχιστα 
5» 4; 8: ὡς ἐδύνατο τάχιστα 3, 2,14. 
ὡς δυνατὸν τάχιστα 6, 2,3. ὡς ἂν 
δύνωμαι κράτιστος 6, τ, 48. οΟἱμηι 
ροϑδὶέο.: ὡς ἡδὺ, αἀθδτη Ἰυπουπάαπη 
οδὺ 7, 1, τὸ. ὡς καλὸς, αὖ ΡΌΪΟΘΟΙ Ι, 
3, 2, 4:11. ὡς μνημονικῶς, ΠΙΆ 
ΤΠΘΠΊΟΥΙ ΘΙ Ρ.» 3, 46. ὡς τὰ πολλὰ, 
Ιδε τη 6.2; 1. 20: 8; 5; τό: ὡς 
ἐπὸὶ τὸ πολὺς Ι͂ἘΓ6᾽ 5. 85. 20. ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες, ῬΓΌΡΘ πηϊ- 
ΨΟΙΒῚ 1, 6, 27. ὡς οὐδεπώποτε, 
ἦ. 6. μάλιστα, ΤὨΔΧΊΤΩΘ 2, 1, 10; 2, 
15. αἷΘ ργορογίίοῃθ, ἃτιηοί. δα 2,1, 
6. οι τηιογ αἰλδιι5 : ὡς ἑκατὸν, οἸγ- 
ΟἸΓΟΙ σΘηζΠῚ 4. 5» 13. ὡς χίλιοι 
ΟἸΧΟΙΓΘΙ Χ}]16 4, 2, 1. οἷο. ὡς ἄν. ὡς 
ἂν παῖς μηδέπω ὑποπτήσσων 1, 23, 8. 
ὡς ἂν στησομένους Δ 1, 4, 23. ὡς 
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ἂν ἐξ οἴκου μεγάλου 5. 4. 290. 86- 
ααθηΐε ορίδθνο 1, ύ, 13. 4, 2, 29. 
εἴ, 94. 75.05.2]. 8.151- οἴ: 6: 60]. 

2».4.8: 45 2917. 5» 3»21. 5.» 4» 25. 
ὡς δ᾽ αὔτως, ΒΙΓΩΙΠΓΘΙ ΨΘΓῸ 2, 1. 22. 
εἴς. ὡς, [ἴα 4, 2, 40. 

ὡσαύτως οὕτως, Ρ͵Δη6 ΘΟ 6ΠῚ Τη060 1, 
1,4: 6, 3. 8, 5:5. 

ὥσπερ, ΨΕΓΌΪ οαιιδὰ 5» 1, 10. ὥσπερ 
εἰκὸς, αἴ ὨδΟ6586 οσδΐ 5, 4, 5. ὥσπερ 
καὶ, αἴ ΡΪΔη6 5, 2, 25. ὥσπερ καὶ--- 
οὕτω καὶ, υὖ---ἰΐα 5, 5, 46. ὥσπερ 
καὶ---κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ, τα. 
8,2, 5. ὥσπερ ὅτε 5, 3, 5- ὥσπερ, 
ααϊα 4, 5.54. οὕτω---ὥσπερ, ῬΤῸΡ- 
ἴ6γ68 --αἰιοα 4, 5. 34. ὥσπερ ὑπε- 
φθόνει, 4881, φιοαδιηγηοο 4.1, 
15... 5. 39, 2: ἘΠ: 

σπερεὶ, 4188] 4, 3, 2. 

ΙΝΌΕΧ απ 0. 

ὥστε, αἵ, ροϑῖ παρακαλεῖσθαι 2,1, 10. 
3,2, 29. 4; 2,30. ΘΟΉΪ. 2, 4. 18- 8, ἢ. 
Ιο. ὥστε ἀπελάσαι, δὰ Ασομ πὶ 
3, 2, τό. ὥστε προβουλεύεσθαι, 
ΡΙΡΟΡίθγθα αυοὰ ᾿ΠΟΠΒΊ]Πατη Οἀρογεπΐ 
ΡΥΪᾺΒ 4, 3, 17. ὥστε ἐπεθύμει ἄν τις 
1, 4,3. στε ἂν ηὗρες 4.5.6. ὥστε 
ἐβαύλαντεοΞ μδλν αν ἢ ἢ συνέπραξαν ἄν. 
8, 2. 28. 

ὠτακουστεῖν, ΔΌΣ ιι5 Θἀ ρΡίΔΥΘ ΒΘΓΓΠΟΠΘΒ 
ΠΟΙ ΤΩ Ψ6] ΥΠΊΟΙΕΒ 5, 3, 57. 8, 
5 ΤΌ: 

ὠφελεῖν τι, ἴῃ 814 π1ἃ Υγ6 ῬΓΟάδΒβ6 2, 2, 
27. τὸ κοινὸν, ῬΥγΟΙΘ65886 ΤΟΙΡῸΘ]ΙΟδΟ 
2. 2,20. ὠφελεῖσθαι, ἴτιιοίιι5 ΡΕΓΟΙ- 
ΡΘΙΘ 5.» 4, 34. ὠφελοῦμαι πρός τι ἔν 
τινι, πα ΤῊΠΙ ρῥγοάοθϑί δα 2,1, 
25. ὠφελήσεσθαι, ὠφεληθήσεσθαι 
8: ὅν ὅδ, 
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ΑΘΌΕΝΌΑ ἘΤ ΟΟΒΕΙΘΈΝΏΌΑ. 

191, 2. ἴῃ νδΥ. 801. (6]οίο ν. 5. νομεῖς ΟΟ. ν. 7. 561. νομεῖς Ο.α. ΪἾῃ δηποί. 
δα νομέας ν. 15. Ροϑῦ 6. δαα,: δῖνα ΟΠ ΤΟ. νο]. 1, Ρ. 215, 26 (ὐαἰϑβί. 

1,1, 3. ἴῃ ναι, 507. ἡ. 2. 86 κῦρος ροβύ 6. 46]6 σοτηγηβ, 
1.1, 4. λέγεται, (πιοα ροβῦ αὐτόνομα ροῃὶῦ 1΄., ἀο]οίο ροβύ αὐτόνομα 6010 οἵ 

γϑοθρία τῃϑ]]οστισα βουρύατα τθοίθ [0111 αἸούυτη ργεθῖ. Ρ. χι. [Ι͂ἢ δημοί. δα ἄλ- 
λου, (0]. 2, ν. 4. ΒοΥ. ()6 

1, 2; 7. ἀχαριστίας Ἀδδριοὶϊύ οἴ]πὶ ΑΠοη. περὶ μνήμης Ὁ. 159, 10 6(. ΒΑΚ. 
ἘΠ. 15. ἢν ὃε που] Ν. δ 7, 8, 68. 
τ, 3. 2. ῬΘη]}0. 46]. οοτητηὰ ροϑύ ἑόρακα. 
1. 5. 8. εἰ που] Υ. δα ἢ. 5, 68. 
1, 3» 4. ἴῃ δηποῦ, δα λεκάρια ν. 4. 50}. λεκάνιον.---ἰῇ νΆ1. 50}. δα ἀποκαθαίρει 

Υ. 2. ἀβ]θηά μη οἵ. 
1, 23» 8. ἴῃ νδγ. 567. ν. 110. 501. οἰνοχοοῦσιν. 
1, 3,10. ἴῃ 8Δηποῖ. δ ἐκεκράγειτε ν. 3. ὈΓῸ εἰτε 5801. ετε. 
1, 3,14. Υ. ΡΟΠαΪ. Βοῖ. συμπαίστορας. 
1, 4,1. ν. 7. 561. διαπράξασθαι σφίσιν. 
ΙΓ, 4, 4. τὸ πᾶσιν ὁμοίως προσπίπτειν] Υ. δα 8, 4, 20. 
1,06,2. ν. 6. ἀο]οίο τὰ 8.1. μεμνῇτο. Ν΄. ργεοῖ. Ρ. χὶ. 
τ τον κε ποτ. εἶπας, υἱ ἢ, 5. ΒὉ- 
τ, 6, το. ν. 12. φείδεσθαι] 8εΓ. εἴργεσθαι. Ὧδ ατο ν. Τ65. δίθρῃ. ν. Ἔργω. 

γΌ]. 8, Ῥ. 1084. Ὁ. 
1 Ὁ, 20, 1ῃ νΆΥ. ΒΟΥ. ὈΥῸ “ἄν Β0Γ. ἄν. 
τ, 6, 40. ρ. 69. ν.- ΡΘΠα]Ό. ἸΏ ν ΔΓ. ΒΟΓ, τοῦ. τηρ', Υ. ΘΟ] πηρθηαα στ ργεθοθ θη- 

5, αὖτ, 6, 43. Ρ. 71. ν. 5. ὁποίοις οἴϊατη (. 
2,1, 5. δῃποῖ. Δα ᾿Αρτάμαν 84α.: Εὖ ᾿Αρτακάμαν ΤΖοί. ΗΠ8.. τ, 73, Ἰάθγηητιο 

ἴηἶὰ Γαβαῖος οἰ Μάραγδος. 
2, 2, 2. ἃπποῖ. δα ἐγένετο ν. 6. ὨΘΕ1Ὸ] 861, Ρ]ΌΓΆ11 οὐτῃ πθαΐτο. 
5.5 Ὁ πὶ υαὐ. ΘΟΡ.Ὺ. ὃ. Θἱ 2: 2, π- ᾿. 88. Υ. ὅ. γγοὸ Ν. βου Υ. 
2, 2; 5. Δηηῃού. 86 τοῦ ἐμβάπτεσθαι 84 4.: ὅϑ'86α οἴϊδιη ἀρπα ΤΏΘοοΥ. πτιιης τὸν 

πιέειν, Β]αο ἀὐύοι]ο, 411 ϑαδβρθοῖπβ ἔα οὐίδιη 1ῃ ἸοοῸ ΑἩΐΠΟ]. πες ΘΟ ΠΟΥ 
δραα Χροη. 

5....2: 0: ὅ. Βοῦ. δεῖ, 
2. 8 ΚΝ. γθῖ. Ὁ. χί,. 
2, 3,10. Υ. 2. 501. ηὐθυμοῦντο. 
2, 3. 21. ΟΥΩΪΙ ροΐοναί ΘΟ ΘΙ] ἀοΥ] δα ὡς---λόχος αἸδριυιίαί!ο οοΟηΐα βουῖρίι- 

γ8 ΠΏ 8) ϑύΘΡΏΒΠΟ 1ΠΠἸδΐϑι ΡΓῸ ΨΘΙΙΟΥῚ ἴῃ ῬυϑοοΘθης] δηποῦ. ροβιίδ. 
2, 4. 1Ο. ἴῃ ψΆ1. 501. δα τινα Υ. 2. ΡΙῸ α ΒΟΥ. ἃ. 
2, 4.11. (ὐτη ΘΟ πϑ ἀο11 οοπ]θούαγα σοηΐ. ααδ6 ἀἸοία βυιηΐ ῥτοοῖ, Ρ. χ. [Ι͂π 

ΔΓ. 507, ὈΥ͵Ὸ Τῇ. ρ΄. ΒΟΥ. Τηρ΄. 
2, 4. 18. ἴῃ νᾶ 1. 507. ροβὶΐα ν. 2. [ΔΌΥῚ προέπεμπε, ῬΟΠ. Υ. 3. Δηΐ6 ἕπεσθαι 

οἵ ΡΙῸ ᾿Απέρχεσθαι 50Υ. ἀπέρχεσθαι Α.Ε. 
2, 4; 27. ἴῃ ΔΓ. 50, 86 μάσσων Ὁ. 117, ν΄. α]ῦ. ροβῇ μακροτέρα ἀεἸ. 1. 
2) 4. 82. 16 Δηποῖ. Υ. 2. Ῥῖο. 22. ΒΟΥ. 225. 
3.1, 7. ἴῃ δΔηποί. Ρ. 122. δηία ἀδελφοὺς 466. 7. οὐ «πίε ταῖς ἁρμ. 8., εἴ 60]. 2: 

ν. 6. 501. ἁρμαμάξαις. 
3,1, ΤΊ. ἴῃ δημοῦ. ἀηΐθ παραχρῆμα 86ᾷᾶ. τ7. 
ἃ, Ἰ, 2:|. ν΄. 4. ΒοΥ. ἑαυτούς. 
ἃ, 2. 8. Υ΄. 5. ΒΟΥ. δέξονται, ΘΓ 1ῃ ΨΑΓ. 80Υ. Β. Υ. δὰ 8,1; 5. 
3.2, 20... 7. Β0γ. ὠφελήσεσθαι. 
8. 2, 27. δῃ μοῦ. ἃ αὐτῶν ΡΥΦΡΟΗ. 27. 
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ἾδΩ4 ΑΌΘΕΝΘΑ ΕΤ' ΟΟΒΕΙΘΕΝΘΌΑ. 

3, 3: 35- ἴῺ ψΑΥ: ΒΟΡ: Β' 152,2 εξ τς, ΠΤΟΠΩΒΝΕ ἀε]θπάλδ. 
3» 3» 45. Ν. 2. 80}, μῶρον. ᾿ὰ Δ ἡ, 3. 1ο. 
3, 3, 02. ἴῃ Δηηοῦ. ΘΟ ΠΘΙΑΘΥΙ ρΓῸ, [{8---ΡΑΤ]5., 5ον, ἀπε]. εὐ Ῥαυβ. 
3; 3. 0. ἴῃ νΆΓ. 507. Ρ. 161 δηΐδ πεπαιδ. 864. 70. . 
451,12. ἴῃ νΆΓ. 507. Ὁ. 165. ν. ΡΘ6πυ]}. δηΐα 686. 46]. τ. 
4.1, τό. ν΄. 8, 50Γ. ἀναγκάσομεν. 
4»1, 1. ἴῃ ΔΓ. 50Γ. ΡΙῸ ἐπειδῇ 50Γ. ἐπειδὴ δέ τις. 
4, 2, 2. ἴῃ ν8Γ. 801. δα ἁμάξας τὰς ΗὈΓῸ γ 580Γ.Υ. 
4:32,.8. ν- ἢ. ΒΟΙ. γὰρ σφίσιν. 
4. 58» 4. ἴῃ ΑΓ. 561. καὶ, ἦν γὰρ 80. ΡΓῸ, καὶ γάρ. 
4, 5» 8. ἴῃ νΔΓ. 56Υ. ΡΓῸ ἐν 50Υ. ἐν δηΐθ ἧ. 
4; 5.912. ἴῃ ΨΆΓ. 807. ῬὈΓῸ τοῖς 501. τοῖς] 
4: 5» 14. Μεοάονυμι. Κ΄ .] ὅς. Μϑάοσγυτη, υὐ ογθαϊαϊὶ Θομποιάθγαβ. θα ν. 
4. 5» 45. ἴῃ ναΥ. Β0Γ. 86. : ὑμεῖς οτχ. 66. νοΐ. 
4: 6. ἴπδβεγ. Ζ7] 801. ς-.---2. ν. 7. παῖς] δα. ὁ εχ Α. 
5.1, 21. ἴῃ νδ΄. 50Γ. ροϑί ῃἠοίδί 46]. ρᾳποίμη). 
ΕΣ ἄς ποῦ! ν- 86 ἢ. τ. ὕ8ς 
5» 2. 3. ἴῃ ΨΥ. Β0Υ. Ροϑῦ οοαϊοθ ροη. ραηοίαπι. 
5» 2, 5- δΔηηοῖ. ν. υ]Ὁ. 50Γ. στάζοντα. 
5» 2; Ἴ. Ἰῃ νΆΡ. ΒΟΥ. 8πὲδ καλπίδας δαά. η. 
ἘΣ δι ν. 3. 80. νῦν δέ σοι ὁρῶ ὀφείλων. Υ΄. ρτοῖ. Ρ. ΧΗ. 
Ἐ» 2, 18. ἴῃ νάϊ: ΒΟΥ. Βγὺ ἢ Β0Ὶ- ἦν. 
εἰ, 8, τό. ἀπποῖ, Υ. ἃ, 56ῖ. ΘΠ ΙΕΑΨῚ: 
5.5 3» 52. Δῃμοῦ. δὰ ὑπομένοι γ. 8. 416]. [ουτηᾶ. 
5», 45 7. ἴῃ νΔΥ. 867. ἕως Ν. σοη]ηρ ηα ατη οαπ ΒΘα ΒΗΓ 0118. 
5» 5» 28. ἴῃ Δηοῖ. ν. 4. ΒΟΥ, 6, 3, 2, οἴ ΑΠΔ0. 
ὅν 1, τὸ. ἴῇ ἀηποῖ. Κ. 4. ΒΕΓ. ξιξενον. 
ἣν 1, πῶ. Δ ΎΒΓΡ, ἜΡΥ: ᾿Τριώρυγον 80, ΡΙῸ τετρώρυγον. 
δ, 1, 54: δῃποῦ. Δα ἀγωγίου ΡΙΌΡΡΟΗ. 54.---ἰη δηποῦ. αἀ ἑκάστῳ δηΐθα ΑΠΔΌ. 

80} ἢ. ὃ. 12. 
6, 2, 4. ἴῃ νΆ". 861, ὑπονοῶν 501. ὈΓῸ ὑπονῶον. ὲ 
6, 2, 7. ἴῃ δηποῖ. ροβί (ὑαβύα!ο δαα. : ρσϊπιο Ιοοοὺ ααοὰ δρὸ δχ θα]. 
6, 2, 24. ἴῃ δημῃοῦ. Δηΐα ὡς Δ6α, 24. 
6, 3,138. ἴῃ ἀηποΐ. δα διώξει Δα 4.: αὖ διώξῃ Ἡδιπαογῆιι8.---ηποί. δ ἀντίος 

ν, 4. 84. εὖ Β. Η. 6ν. 1,0, 12.---ἀηηοῖ. δα οὐδαμῇ ν. 1. ροϑί οὐδαμοῖ δα ὰ.: το- 
ϑυαία ΑΠΑ]}). 6, 2, τό. Ἀ0Ὶ ν. δηποί., αἵ μηδαμοῖ. 

6, 5, 28 εἴ 20. Βογ. Εὐφράτα εἰ Καρούχα, οἵ Ἰῃ ἃπηοί. 46]6 ν. 6. Βιιηΐ---ἡοποπάδ. 
71,13. ἴῃ ΑΓ. Β01. ]6ρ΄. προήσομαι οἷ προίσομαι. 
7. 5911. δΔηποῦ. δα πλεθριαίοις ν. 3. Αρια ϑυϊάατη ἀο]οηάα σταδίου πη- 

χῶν υ΄, ΘΧ Ρυεορα θη θιι5 1Παΐα, 
9 Ὲ» 27. ἀπηοίς γ᾿. 2. Βοῖ. υἱ ἈΠΌ ΓΒ. Τ|6; 
7. ὅ» 29. ἴῃ δηποῖ. δα βασιλέα ν. 13, 14. 50}. ΡΟΒΙΧΘΙΠΙΙΠῚ---ΥἹΐα. 
7, 5» 37. ἴῇ να Ὑ, 801. μηχανὴ---). ροποηάδ 28. ροβὲ ἃ. Νὸοη πηὰ]6 δαΐθχῃ 1)., 
μηχανὴ τηιιαῦαν Ἰη μάχη, αὖ ΑἸΓΓΟρΤΆΡΉΪα 510 1ἢ ΟοἰθυἾ8. 
7» 5» 40. Ἰῃ ΨνΑΓ, 861. 16ρ,.. νῦν μὲν καιρὸς διαλυθῆναι. 
7. 5» 61. ἴῃ δηποΐ. ροϑβύ βιϑρθοία δα. Ν᾽ βἰβκῖο. 
7, 5.9 5. Ν. 2. ΒΟΓ, ἀρκεῖ ὥστε. 
8,. 1, 26. Ἰη δππού. ν΄. α]΄. 507. ὀρῶν. 
ΡΤ 41: ὃς ΠΕΡ Ἔξσι: 
δ, 2,11. 1η δηποῦ. ροϑῦ παρηγγελμένον ἀ(ά.: χαρά τηλ]οθαΐ ΝΥ ΘΟ ΚΘ] Ππι5. 
8, 2, 25. ἰἴῃ δηῃηοίῖ. 8ἃα ἐπεσκόπει 80Υ. ἃ Χρη. 
8, 5,1ν δηποῦ. ΘΟΠ]ηροηᾶα στὴ ΒΘα ΘΗ δα 5. 2. γο]αΐδ. 
8, 4, 8. ἴῃ δηποῖ. ν. 7. 5861. πλέονες. 
8, 7.1. ἴῃ ἀηῃοί. δα πρεσβύτης ν. 4. ΥἹσΘ 51 10} 501. Πα Δα γα ρ 51ΠΊοΟ. 
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ΒΟΟΚΒ ΡΕΆΑΙΝΤΙ 



Μαν, 1857. Νόιυ Βοοῖξ αγὸ πιαγκοα ἕ, 

ΒΟΟΚΒ 
ΡΒΙΝΤΕΡ ΕῸΒ ΤῊΒ ὈΝΙΨΥΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΟΧΕΟΒΌ: 

5ΟΙ1ὴ Β0ύὺ 

ΦοηνΝν Ηβνυὺ ῬΡΆΆΚΕᾺ, Οχίοτα ; δῃά 277 ϑχδῃα, ᾿μοπμάοῃ : 

δια Ἐἢ, ΘΑΆΡΝΕΚ, 7 Ῥαϊουποβίου. ον, Ομ 08 : 

«4 τε γοϊοιοίη ΠΥΐοο5 ἔην βοαγάϑδ. 
ΦΠΒΟΗΥΓῸΌΒ Ὀινροῖειι. Εά. 2. 1851. ὅνο. 55. 6α. :--᾿ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, 

Ῥατίοβ 11. 1841. τόϑ5. :--- ὅσῃ ο]16 ατεθοδ. τϑ85σ1. ὅνο. 85. 6α. 
ἈΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ ὈΙΝΘΟΒΕΙΙ. Το 11. 1825. ὅνο. 115. :--πΑ ΝΝΟΤΑ- 

ΤΊΟΝΕΒ, Ῥαγίεβ 11. 1827. ὅνο. 103. :--- ὅοῃο]α ατεθοα, Ρατίθβ Π1. 1820. ὅνο. 
᾿τἶ. 115. 6α. 

ΕΟΒΙΡΙΘΕΒ ΘΙΝΡΟΒΕΙΙ. ΤΌ 11. 1824. ϑὅνο. 145. :--οἈΑ ΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ, 
Ῥατγῖθβ 11. 1840. 1ἴ. 15. 

ΒΞΟΡΗΟΟΙΠΕΝ ὈΙΝΡΟΚΡΙΙ. Εά. 2. 55. δα. Οἴμα αἀπηποΐαϊοπίδιι5, 'ΤΟταΙ 1. 
1840. ϑνο. 135. :-τοἈ ΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 1826. ὅνο. 95. 66. :-- 0} 0116, Ε1,Μ5- 
ΠῈΥ. 1825. 85. 6α. :---ϑ΄οΠ 011 ΝΟ]. 11, ΠΙΝΘΟΒΕ. 1852. 85. 64. 

ΟΒΑΤΟΒΕΚ ΑΥ̓ΤῚΙΟῚ, ΒΕΚ Καὶ, Τοπιαβ 1]. Απρμοη, Απάοοϊάθβ, οἱ [ωγ- 
5145. 1822. ὅνο. 75. :---1. Ἰβοογαΐθβ. 1822. ϑνο. 75.:--11. 1βϑοιιβ, 2 86 }1- 
168, ΓΥΟΌΓρΊΙΒ, οἴο. 1822. ὅνο. 78. Ιηά]ςο5 Οτθθοϊίαί!β ἃ Γ᾿. ΜΙΤΟΗ ΕΠ, 
Α. Μ. ΤῬοπι {Π. 1.45. :---ἰηάοχ τθεϊϊαί]β ᾿βοσγαί!οθθ, ΜΙΤΟΗ ΕΠ. 1828. 75. 

-- Ι ὈΕΜΟΒΘΤΗΒΝΕΚ ΒΙΝΡΘΟΒΕΙΙ. ΤΌΠ ΙΝ. 1846. ὅνο. 21. 25. :--[ὍΤὴ] 
ΥΟΥΙΟΝΙΙ. ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΕΒ. 1840. ι{. τ65. :---ΤΟΙ! Ν1Π. ΓΧ, Β΄. ο]18. 
ΤΩ 1. 165. 

--᾿ ῳωΟΗΟΙΠΙΑ ἴῃ Δ )βομίποη οἱ Ἰβοογαΐθιη, ΠΙΝΘΟΒΕῚΙ. 1852. 45. 
--ΗἩ ΔΕΡΟΟΒΑΤΊΟΝΙΝ 1 οχίσομ, ΠΙΝΘΟΒΕΙΙ. ΤΌΠΩΙ 1. 1ἰ. 15. 
ΑΒΙΘΤΟΤΈΙΠΙΝ ΟΡΕΒΑ, ΒΕΚΚκεπι. Το Χ]. ὅνο. “1. 115. 6. Ἐδοῖ 

ψΟΪα.6 ἴο 6 Πδα 5βρϑγδίεβ)υ. 
ἨΗΟΜΒΕΆΙ ΠΑΒ οὐτὰ Ὀτονὶ δῃηποίδθομα (. ἃ. Ηδγπὶ. Ασοράπηΐ β΄ Πο]18 

ΤῊΪΠΟΥΘ. ΤΌ] 11. 1824. ϑὅνο. 158. 
ἘΗΟΜΒΆΕΙ ἹΠΑᾺ5 ΠΙΝΡΟΚΕΙΙ. ὅνο. 1856. 58. 64. 
ἙἘΗΟΜΒΕΕΙ ΟὈΥΘΒΕΑ ΘΙΝΡΟΒΕΙΙ. ὅνο. 1855. 55. 6α, 
Ἔ ΟΠ Ο]1α ατθθοδ, 2 νο]58. ὅνο. 1855. 158. 6α. 
ΗἩΒΡΗΖΒΤΙΟΝΙΝ Ἐποβιτἀϊοη ᾿ΐογαχῃ δα ]αιῦ Τ΄. ΓΟ ΑἸΒΈΟΚΡ. Το 11. ὅνο. 

Ἰϑ Πα. 17: 55. 
ΡΙΜΑΊΤΟ.---[ἰᾶοχ Οτθοοϊίαι!β Ρ]αλοηϊοδ, 1. ΜΙΤΘΗΕ., Δ. Μ, Τοιηὶ 1. 1822. 

ὅνο. 145. 
ΡΙΟΟΤΙΝΌΝ, βαϊαϊ Ει σπεύυΖεκ. Τοόπι 111. 1825. 410. 41. 65. 
5ΤΌΟΒΑῚΙ .) ΕΠΟΒΙΠΕΟΙΠΜ. Βαᾶ. Τ. ΟΑΊΒΕΟΕΡ, 5. ΤΡ, Τομ Ι΄. 

1822. ὅνο. 21]. τοξ. ᾿ 
----- ΕΟΙΟακὲ ΡΗΥΒΙΟΖ ἘΤ ἘΤΗΙΟΖ,. ες. Τ. ΟΑαβθοκ. Τοιηὶ 11. 

1ὅρο. ὅνο. ιἴ. 18. 
ἘΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ Ἐχρεαϊο Ογτὶ, 1... ΠΙΝΘΟΒΕΙΙ. 1855. 1ο8. 6α. 

Η!Ιβίοτια ατθροα, [.. ΠΙΝΘΟΒΕΙΙ. 1852. Εα. 2. το. 6α. 
ΜειμουδὈ}1α ϑοογαῖῖβ, θα. ΘΟΗΝΕΙΘΕΕ. 1826. ὅνο. 85. :--- (ΠΟΟΠΟΙΉΪΟΙΙ5, 

εἴς. ΘΟΗΝΕΙΘΕΚ. 1826. ὅνο. 858. :---Οραβοῦϊα Ῥο] το, οἷο. ΘΟΗΝΕΙΘΕΕ. 
1817. ϑνο. το5. 6α. 

Α ΑΒΚΕΒΕΚ-ΕΝΟΙΙΒῊ ΓΕΧΙΟΟΝ, ὃγ Η. α. ἴπρρεμ, Ὦ. Ὁ. δμὰ ἈΒ. 
5ΟΟΤΤ, Ὁ. Ὁ. οὐ 410. Βα. 4. 1855. 1ἦ. 125. 

Α ΓΠΕΧΊΟΟΝ ὅοσ ϑομοοβ, δου αρσβα ἔτομὰ ἐδ αὐουο. Ἐ4. 5. 84ᾳ. 121η0. 1855. 
85. δοιμιά. 

Α ΟΟΡΙΟΒΚ ΟΒΕΕΚ-ΝΟΑΙΠΙΒῊ νΟΘΑΒΌΠΑΒΥ, δ4ηο. τ85ο. δα. 
5. 6α. 

αἶπος σἈΒΑΜΜΑΤΙΟΙΩΣ ἈΠΌΙΜΕΝΤΑ, ΙΝ ὑϑὺῸΜ Β50ΗΟΠμΑ- 
ἈΌΜ. τ2πιο. 1857. Εἰουοηίἧ, οαϊξίον, 45. δουπα. 



δῶ Μοοῖς ργἱησω 707} ἐδο {Πυϊοογ δέν οΥ Οαγογά. 

ΕΤΥΜΟΙΟΟΘΙΟΟΝ ΜΔΑΟΝΌΜ. Βεερημβυ ΤΗΟμΜὰ5 ΟΑΊΞΕΟΕΡ, Κ΄. Τ' Ρ, 
52. [0]. “ο΄. π,5- 

5ΟΗΕΙΓΠΒΒ. Πμοχίοοη [πηρπιθ [εἴπ ; Ὁγ {΄. Εἰ. ΚΡ με, Α.Μ. 185. ἴ0]. 
τἰ. τοϑ. ἔπι δἠθοίβ. 2[. 28. δοιιη. 

ΝΌΠΠ0 4) ΠΕΧΙΟΟΝ. Βδορηβαῖ Τ᾿. ΟΑΊΒΈΟΕΡ, 5.Τ.Ρ. Το Π]. 1824. ἴο]. 
ηἷ. ἴηι δἠθοίβ. οἱ. 05. δοιμχά. 

ἜΧΨΤΠΠΠΓΔΜΒ, Α Ῥγδοῦιοαὶ ϑ'αμβουιῦ ΟΥ̓Δ ΠΑΓ. 1857. ὅνο. 125. 6, 
ΥΕΤΌΒ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤΟΌΜ ΟτἸθουμῃ οὔτ Αγ 15 [ΘΟ Ομ θ5, (Η ]π165 οἱ 

ῬΑΥβΟ 5). ΤΌτΩ Υ΄. [0]. 1708. 1827. τοί. ὅπ δἠθϑίϑ. 
ΕΧ ψϑυβίοηΘ ΧΧ. 1848. 2 νΟ]5. Ι21Πη0. 148. 

ΝΟΥΌΜ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΌΜ ΟΒΑΟΌΜ 1υχύα Ἔχϑιηρ αν ΜΙ] πη. τϑιηο. 
θεῖον 25. 00: 

Ψ ἘΣ ραγαϊοία 5. δογίρξιγ οσα, τῶτηο. τϑ856. 45. 
τεοκ ἀπα πρ] 5} Ὀγ ἢ. ΟΑΆ ΡΨ ΕΙ, [).1). 2 νο]5. 1827. Οονν ὅνο. 95. 

ΘΙΑΤΈΒΠΛΔΒΟΝ : Εά. 4. ΕΙΤΕ. τϑ8Ρ56. Ττ2τηο. 45. 6α. 
ΕΌΒΕΒΙΙ ἘΙορθ Ῥγορμοίϊοεθ, ΑΙ ΒΕΟΚΌ. ὅνο. τοβ. 6α., 

᾿νδηρο]οα Ῥγοραγδίϊο, ΑἸΒΕΟΕΌ. οι ΓΝ. 21. τοϑ. 
Ἐνδηρο]οᾶ 1) οπηοηδβίταίο, (ΛΑΙΒΕΟΕΡ. ἸΌτΩΙ 11. τὶ. 15. 
(Οοπίτα Η]θγοο]θῖη οὗ ΜδγΌθ πη, (ΔΑΙΒΕΒΟΈΘ. 1852. το. 66. 

ΒΌΞΕΒΙΙ Ηἰβίοσια ΕΟ] βϑιαϑῦιοα, δα. τὰ, ΒΌΒΤΟΝ. 1856. ϑὅνο. 85. 6α. 
ΑΝΝΟΤΑΤΊΙΟΝΕΞΒ, ἴοχῃὶ 11. ὅνο. 1842. 178. 

ΞΟΟΘΒΑΤΙΒ Βομβοϊαβςοὶ Εποοϊοβιαβίιοα Η]Ἰϑδίοσια. Εαιαῖ α. Η 55 ΕΥ, 5. 1. Β. 
ἸΟΪΩΪ 4... 1882. ὅϑνο.: αἷ. 115: 66. 

ΕΝ ΑΟΘΒΙΙ Ηἰβίοτια Επο]οβιαβϑίϊοα, ΝΆ ΕΒΙΙ. ὅνο. 1844. 78. 
ΓΗΒΟΒΟΒΕΊΈΤΙ Ηἰϊβίοτνια Εἰ οο] δι αβίϊοα, (ΔΑΊΒΕΟΒΌ. 1854. 105. 6α. 
ΓΗΚΟΘΟΒΕΤΙ ἀγεοασατῃ ΑΒ δοποπατη (ὐπγαῖϊο, (ΑΙΒΕΟΕΌ. 145. 
ΟΑΤΈΝΑ ΘΒ ΟΟΘΟΆΌῸΜ ΡΑΤ ΓΜ ἴῃ Νονυμὰ "Πβίαμηθηΐίτμη. ΤΌτΩΙ Ψ 11]. 

Εά. 4. Α. ΚΑ μΜεπ, 5. ΤΡ. 1τ828--4ώ4. ϑνο. 2]. 48. 
ΡΑΤΆΌΜ ΑΡΟΞΒΤΟΙΙΟΟΒΌΜ απ βαρογϑαηῦ οροτὰ; ὅτ. οἱ [.αἱ, Εά. α. 

ΦΑσΟΒθοΝ,; ΠῚ Ποσαῖ Εἴ. α 8 4ν)ε ϑνος αν 8. 
ΟΕΒΙΘΟΈΝΙΒ ΡΒΠοΟΒοΡ απο ηα βῖν οὐππΐατη Ἠφογθϑῖιπη Βο[αίαΐο. ΕἸ σοάϊοα 

Ῥαυῖβιπο πῆς Ῥτμητπὶ ΘαἸα1 ΜΜΑΝΌΕΙ, ΜΙΠΕΒ. 1851. ὅνο, 108. 
ΒΟυΟΊΤΗ. (Μ. 4.) οι ψαϊο ϑὅ'δοσοθ ΒΘΟΌΠαἹ (ΘΓ αιι8. βόθροι], Πα ῖο αἰΐογα. 
Το Κ. 18406--48. ϑδνο. 2ἴ. 118. 

---- Βουρίογιτη ΕἸΟΟ]βιαϑυ!οοσαμη Οριβοι]α. ΜΚ αἰΐῖο αἰίογα. 'Τοτηὶ 1. 1841. 
ϑνο. 108. 

ΒΕΝΕΒΙΠΟΕ οα τ ΧΧΧΙΧ Αὐτοὶ. Τα οοπιρ]οῖθ θα θη. 1847. 
ὅνο. 85. 

ΒΙΞΟΟΕ οη {π6 Αοὔβ οὗ [Π6 Αροβῇθβ. 1840. ὅνο. 95. 6α. 
ΒΌΙ1,)5. νουκβ, Ὁ ΒΌΚΤΟΝ. 8 νο]β. 1846. ϑὅνο. 42}. 98. 
ΒΌΒΝΕΤ' οἡ [6 ΧΧΧΙΧ Ατῦο]οβ. τ846. ϑνο. 75. 
ΒΌΒΤΟΝ᾽Κ (ά ναγα) Ποϑ πο πθ5. οἵ τπΠ6 Απίθ- ΝΊοθπο δίῃ τὸ (Π6 Π)]- 

νἱηἸγ οἵ ΟΠ δῦ. 1820. ϑνο. 135. 66. 
το ἴπ6 Π)οοίτπο οὗ {πὸ ᾿ΓΤΙηἸΥ ἃπα οἵ {π6 1)᾿ν]ηϊΥ οὗ ἴπ6 Ηοὶν ΟΠοϑβί. 

1891. ϑγο. 55. 60. 
ΒΟυΤΙΙΕΒ᾿ 5 (Βρ.) Υῦουκβ. 2 νοἱβ. 1849. ϑνο. 118. 

Απαίορυ οἵ Βο]ρίοη. 1832. 12Ππ|0. 45. 6(. 
ΟΙΒΕΟΥΜΑΝ᾿ 5. [πϑβίσποίου. ϑδέέλ οαὐϊέίοη. τ855. ὅνο. 65. 6α. 
ΟΟΜΒΙ 5. Οομηραπίοη ἴο ἴπ6 Ἴ Ωρ Ιο, εἴς. 7 νοἱβ. 21. 38. 6. 
ἘΝΟΉΗΤΠΆΙΌΙΟΝ 'ῬΓΠΒρϑοϊορίοιπη Απι- Ἀοπηαπιη. Χο]. 1., Ψ6γ. Αγ ΟΣ 5 Π]15- 

Βιιδβῖνθ ἔγοτη ΡΟΡΘΙῪ Δ ηα Υθαῦβ6 οἡ ἴΠ6 ἤρα] Ῥγθβθῆοθ. 1852. ὅνο. 85. 
ο]. 11. Βαιτονν οὐ ϑιαιργοιῆδου οὗ ἴπ Ῥορα; ψ ἢ ΠΙβοοῖιγβο οα (Π6 

{Π0π|τὺ οὗ 1π6 ΟἸατο. 1852. ϑὅνο. 75. δα 
νοὶ. 111. ΒΕΓ ΕΟΤΕῈ) ΤἈΑΟΤΆ. 1827. ϑνο. 118. 

ἘΕΠ.1, (ΒρΡ.}} ἀροη 51. Ῥα]5 ἘΡιβ[1658. 1852. ϑὅνο. 78. 
σΒΕΘΨΝΕΙ. 1, 5. Ἠδταοηϊα νδηρο)οα, Κα. 5. 1856. ϑνο. 05. 6α. 

Ῥτοϊορούπθηα, ὅνο. 905. 66]. :---- ΠΙΒβου 08, 5 νΟ]5. ὅνο. 4]. 35. 
ΗΑΜΜΟΝΏΩ οη {μὲ Νὸν Τ᾽ δϑίαιηθηΐ. 4 νοἱβ. ὅνο. 1]. 1ος. 
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ἨἩΛΑΛΜΜΟΝῸῸ οχ [86 Ῥβαϊπιβ; ὉῪ ΒΕΑΝΟΚΕΈ. 2 νοΪβ. ὅνο. 17. 18. 
ΗΟΟΚΕ Κ᾽. Ἐποο]ββιαβίοαὶ Ῥο]Υ, οἵο., ἢ ΓΔ θγ ΝΥ αἰΐοῃ, εἴς.: Ὀγ Βον. 

ΦΟῊΗΝ ΚΕΒΙΕ, Μ.Α. 46 βαἀϊζοη. 2 νο]8. 1844. ὅνο. 1}. 118. 6α. 
γΙΠουιΐ [Κ 6 0016᾽8 Νοῖβθβ. 2 νο]8. 18ὅ5ο. ὅνο. 118. 

ἘΗΟΟΡΒΆΈΡΚ, (Βίβμορ αθοῦρο) ΥΟΒΙΚΚ, 2 νο]β. ὅνο. τόϑ. 
ΦΑΟΚΒΟΝ’Κὶ (Ὁ τ. 'ῬΠΒοιηδ5) νου. 12 νο]8Β. 844. ϑνο. 4. τύ. 
ΦΕΝΕΙ ΒΚ  ουκβ. Α πον δαϊοη, οδαϊθα ὈΥ {Π6 ον. ΚΗ, ΝΥ. Φππμε, ἢ. Ὁ. 

8 νο]β8. 1847. ϑνο. “ἰ. 128. 
ΠΕΒΙΠΠΕΡΒ (Ὁ.}) ΤὨΘοΙ]ορΊοα Δ οΥΚ5. 7 νο]58. 1822. 42]. τύ. 
ΝΕΝΟΟΜΕῈΡΒ (ΑΡρΡ.) ου οὖν 1οτ 5 Οοπαποῖ, 1852. ὅνο. 85, 
ΡΕΑΆΜΟΝ᾽Κ χροβιοη οἵ {π6 τθθα, 44 ποι οαϊέοη, γ ᾽π6 Ἀν. ΕΚ, Βυκ- 

τον, ἢ. Ὁ. 1τδρ7. ὅνο. το. 6α. 
Μίηοῦ Τ᾽ ΘοΟ]ορΊοα] οσΚβ, ὈγῪ υνν. Οησατον, Μ. Α. 2 νοἱ]β. 1844. 

δύο: 148: 
ΡΕΙΘΒΑΌΧ᾽ ΒΚ Οοππθοίίοη οὗ ϑ'δογθα δη Ῥγοΐαπε Η!βϑίουνυ. 2 νο]β. 851. 

ὅνο. 145. 
Ξ5Η ΠΟΚΕΟΒΙ 5. ϑαουβα δπα Ῥγοίδηβ Η:βίουυ οοπηθοῖθα, 2 νοἱβΒ. 1848, 

ὅνο. τὔύϑ. 
ΞΑΝΌΕΈΆΒΟΝ᾽ 5  ουκβ, ποὺ ἢγϑδί οοἰϊοοίοα ὈΥ ΝΥ͂. ΦΑσοΒβον, Ὁ. Ὁ. 

6 νο]8. 1854. ὅνο. ιἴ. 105. 
5ΗΛΆΈΡ᾽Κ (ΑΡρ.) Τ᾿ θο]ορὶςαὶ Δ ΟΥ.5. 5. νο]β. 1820. 1Ϊ. τύ. 
5ΗΑΆΈΡ᾽ 5 (Ατομα.) ου [πμ6 ΒυΌτΙο δηα ὐθποηβ. 1824. ὅνο. 55. 
ΜΑΙΕΙΌΟΘΕΒ᾿Κ (ΒρΡ.) ΒΕΆΜΟΝΗ. 1852. 2 νο]58. 155. 
5ΟΌΤΗ:’ 5 (Βοθοϑυῦ) ϑϑυτθοπμβ. 5 ν0]5. 1842. ὅνο. 21. τοξβ. 66. 
ΤΙΓΓΙΝΟΕΙΒΕΤ᾽ ΚΒ. ΟΥρίηθβ ϑδουθθ. 2 νο]8. 1827. ϑὅνο. 158. 
--- ΚΠαομαὶ Αοοουηΐ οὗ [π6 ἀτοιηαᾶβ οἵ Ῥτγοϊεδίδης Ἐθ]]ρΊοη : Ὀθίηρ᾽ ἃ 

Μιπαϊοδύίϊοη οἵ ΑΌρ. [μΔτια᾽5 Βρο]αίίοη οἵ ἃ Οὐοῃΐοσθηοθ, ἅς, 2 νο]β. 1844. 
ϑ8γο. 175. 

ὙΥΑΙ1 5 Ηιϊβίοτνυ οὗ [πΐδηΐ Βαρίϊβη), εἴς. Ναὸν βαϊοη, Ὀγ {π6 ἤδν. Η. Οοτ- 
ΤΟΝ, ).(Ὁ.1,.. 4 νο]β. 1845. ὅνο. 1ἴ. 125. 

ΜΑΤΕΒΚΙΑΝΙ 5. νουκβ, στ [χἴ6 ὉγῚ ΒΡΟΝΑΝ ΜΙΠΡΕΕΚΤΥ, απᾶ οορίοιιδ 
ἡηαθωθδ. Νον βαμπτοη. 6 νο]8. τϑ8ρΡό. ϑὅνο. 42]. 115. 

ΜΗΒΑΤΙΥ οἱ [π6 Βοοκ οὗ οιμτηοη Ῥγᾶγοῦ. 1846. ϑὅνο. 55. 
ΜΥΟΙΙΕΕΒΒ Νοίβϑίου οὗ {π6 ὙΥ̓ΠΟΪΘ ΒΙῚ0]6, βαιτθὰ ὈγῚ ΕΟΒΒΉΑΙΙ, ἀπά. 
ΜΑΡΡΕΝ. 4 νο]5. 18ρο. γούδὶ 4ἴο. κ{. τρ8. 66. 

ΟΑΒΌΜΨΕΙ 5 Το ΒΟΟΚΒ οὗ Οοτημηοη Ῥγάγοι οἵ ΚΚηρ Εάνναγτα ΑΙ. Ε. 3. 
ΤΌΠΣ. Ὅν. "75. 

-- θοσυμΜΈΝΤΑ ΒΥ ΑΝΝΑΙΒ ΟΕ {ΠπῸ Βοίοιτηθα Ομασοῖ οἵ ΕππρΊδηα, ΠΌΤα 
1546 ἴο 1716. 2 νο]β. 1842. ὅνο. 185. 

--ἰ ΗΙΒΤΟΒΥ 09Ε ΟΟΝΕΕΒΕΝΟΙΒ οἡ {π6 ΒοΟΙ οὗ Οομηηοῃ ῬΙΔΥΘΙ, ΠΌΤ. 
1551 ἴο τόρο. Τλὶγα οαϊξίοη. τ840. ϑὅνο. 75. 6α. 

ΘΥΝΟΡΑΙΙΑ. Α ΟὐοἸ]δούϊοη οἵ Αὐῇο]θβ, δποηβ, δηα Ῥιοοθθαϊηρδ οὗ 
(ΟΠ νοΟσΔΙΊΟΠΒ, ἔγοτη 1547 ἴἰο 1717. 2 νΟ]5. 1842. ϑγο. 108. 

ΒΕΡΟΆΜΑΤΙΟ [παὺμ ΕἸ ο] ϑιαϑύσασιιθα. Π6 Βοίουπγαίίοη οὗ {π6 Ες- 
ΟἸΘβιαβύϊοαὶ [μανν8, ἃ5. αἰϊθιηρίθα τιπᾶάρθν θην 11, Εάνναγα ], δα ΕἾ1Ζα- 
θεῖ. τὅρο. ὅνο. ό5. 6α. 

ΕΟΕΜΌ,ΑΕΙΕΒ οἵ ΚΓ ἀστὴρ [Π6 τοῖρῃ οἵ θητυ ΝΠ. τδρό. ὅνο. 758. 
ῬΕΙΜΕΙΒ ρμαΐ [ον ἀπᾶοὺ ἤρηνγ ΝΠ, Νοῖὺ οαλίοη. τ848. δνο. 095. 

ἘΒΙΝΘΟΉΑΜ᾿ ΒΚ ονκβ, πονν δαϊοη, ὈγῪ ὑπ6 ον. ἢ. ΒΙΝα ἂμ. 10 νο]β. 
18 πη. ϑνῶς. «γ΄. 8.5. 

ΕΙΠΕ πατεῖ Ηἰβίουυ οἵ Βυϊίαιῃ, δαϊθα Ὀγ [μ6 δον. Φ. 5. ΒΕ εκ. 
6 νο]β. 1845. ὅνο. τἰ. 105. 
ΤΙΝΟΣ Τ᾽. ΟΥριποβ Βυδηηϊοδο, οἷς. Βάϊοα Ὀγ 1". ΡᾺ ΡΑΝΤΙΝ, 

Μ.Α. 2 νοἱὶβ. 1842. ὅνο. 1. 15. 
ἈΙΝΕΤ 5. Ηϊβίουυ οἵ {πὸ Εἰ σ]Ί ἢ ΟΠ τοὶ (1π σοπητιαίίοη οἵ ΘΠ ησῇροί.) 
Νον βαϊάοη Ὀγ {πΠ6 ον. Φ. ΟΚΙΡΕΙΤΗΒ. 2 νοΪ]β. 1855. ὅνο, τί. 118. 66. 

ΒΙΆΝΕΊΡΚ (Βρ.) Ηἰβίονυ οἵ {π6 Ποίογτηδίίομ. 7 νοἱβ. 820. ὅνο, 3,, τος, 
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͵ΤΕΥΡΕἢ ΒΚ ΔΛ οΥῦΚα σοχῃρ]θίθ, ἢ θη θ 8] Ἰπᾶθχ. 27 νο]5. 1821-40, ὅνο. 
141. τοδ. 

Θαρδγαΐοὶγ ---ΟΥ̓ΔΏ ΘΓ, 2 νοΪ]β. τ840. ὅνο. τῆ. 18. :-- ΡΥ Γ, 3 νῸ]5. 1821. 
ϑνο. 1ἰ. 108. :--- ἀσἸ 64], 1821. ὅνο. 145. :-ὟΥ ΠΙ ρΊ τ, 23 νο]8. 1822. ὅνο. 
τἶ, 1ο5.:--τ  Ὑ] τη υ, 820. ὅνο. 75. 6α.:--- ΟΠ κο, 1821. ὅνο. 75. 6α. :---τηιῃ, 
1820. ὅνο. 88. :---ΕἸσο] δι αϑίϊοαὶ ΜϑηΊο 4185, 6 νο]8. 1822. ὅνο. 31. 58.:---αὔ- 
Π8]5, 7 νο]8. 1824. ὅνο. 4. 45.:---ἀθῆθσαὶ [πᾶθχ, 2 νο]β. 1828. ὅνο. 1ἴ. 55. 

ΓΕΝΥΙΒ 5 [ἴδ οὗ 1]. ϑνο. το. 6α. οἵ Ῥεβοοοκ. ὅνο. ό5. 6α. 

ΚΝΙΘΟΗΤ'᾽Κ [κἴε οἵ Πθθδη Οὐο]οί. 1822. ϑὅνο. 145. 6α. 
ΜΑΙ ΓΌΟΝ’ ΚΒ. 1νε8 οἵ θοππηθ, δ οἰΐοῃ, ὅο. 1824. ὅνο. ὄ5. 6α. 

ΟΒΑΝΜΕΒΡΚ οΥΚβ, οο]]δοίοα ὈῪ ΦΈΝΚΥΝΒ. 4 γ0]8. 1824. ϑνο. 1ἴ. 105. 
ἘΠΕ ΝΕΝΕΒ Ἑαβὰ Εο]θβίθ ΑΠρ]οδηε: οοηηιοα ἐο ἐδθ ργεοβθηΐ ἐΐηιθ ὃψ 

Ἵ, Ὁ. ΠΟΥ, .5 νὐ]8: 1854. Θεὸ. τ χγ8- ὅπ, 

ΒΑΤΙΟΗ’Κ (δὲν ΝΥ δου) Η:βίουυ οἵ {π6 οὐ], ἀπᾶ οἵπον δ οσκβ. 4 πειυ 
οαϊίίοη. ὃ νο]8. 1829. ϑνο. 27. 125. 

ΟΙΑΒΕΝΌΟΝ᾿ 5 ΗΙΒΤΟΒΥῪΥ ΟΕ ΤῊΒ ἈΕΒΕΙΜΙΟΝ, εἰς., ὕγοηι ἐἦδ ογῖ- 
σίπαὶ ΜΙ. Ἴ νο]β. 1849. ϑνο. 42]. 1ο8. 

Ἴ ΟΙΒ. 1830. Ἰϑτηθ: τίῖ. 85. 
-- νἹ ἢ Ηἰ8 [1ἴδ, Ὀγ ΠΙμη86]ζ, 1 νῸ]. ΤΟΥ3] ϑνο. 1842. 1ΐ. 28. 

[λῖ6, ἀηα ΟὐπΠηιδίϊοη οὗ Π18 Η!Ἰβίουυ, (υτ6η ὈΥ Πἰτη861{,) ἢ 1Π6 
ΒΌΡΡΙΘΒΒΘα ραββᾶρββ. 2 ν0]8. 1827. ὅνο. τό. 6α. 

7γοηι ἐὴ ογσίπαὶ Μῖ8. 2 νο]β. ὅνο. 1857. 1ἰ. 258. 

ΟΑΒΤΕΞ Τλΐδ οἵ Ψἀπ|65 θ0κ6 οὗ Οτπηομα. «44 ποιυ οαϊέϊοη, σαγοζμῖίμ σοηι- 
ραγοά τοἱέϊ ἐλ ογσίπαὶ Μ|55. 6 νο]β. ϑὅνο. 1851. 42|. 658. 

ΜΑΥ̓ΆΚ Ηἰϊκίοτυ οὔ [π6 Ῥαυ])]ατηθηΐῦ νοῦ θαραη ΝΟΥΘΠΊΌΘΙ 3, 640. Α που 
οαϊοη. 1854. δνο. 65. 6α. 

ΡΕΙΟΟΘ᾿Ξ Απρ]ϊα Πράϊνινα: Ὀεϊηρ {πΠ6 Η]βίοτυ οὗ {π6ὸ Αὐτὴν ἀπᾶθὺ ὅϑ᾽ν Τ᾿. 
Βαϊγίαχ. 4 ποιυ οαϊέϊοη. τ854. ϑὅνο. ὄϑ5. 

ΜΗΙΓΕΙΟΟΘΚΈΕΒ Μεοιηουα]β οἵ Πρ] 5 ΑΠαΙγ8 ἔγοτη τ025 ἰο τόόο. 4 πεῖὺ 
οαλέϊοη. 4 νο]8. ϑνο. 1852. 1. 108. 

ΒΟΒΝΕΤ᾽Κ (Βρ.) Ηἰβίοτν οὗ Ηἰβ Ὅν 'ΓἼπιθ, νυν ἢ {πὸ ΒΡ ργοββοαὰ Ῥαββαρθδ 
Δηα Νοίεβ. 6 νο]β. 1822. ϑνο. 27. 1οἱ. 

ΗἸβίοσυ οὗ {πὸ Ἀεῖρῃ οἵ Κιηρ Φατηθβ 1. Νοίεβ Ὀγ 1)αγπιοιῖῃ, Οπβῖοιν, 
«πα νυν. ἍΑααϊίοπαὶ Οὐξογυαίΐϊοης ποὺῦ οηἰαγσοά. 1852. ὅνο. 95. 6α. 

Μειηοῖβ οὗ Ψατηθ8 δηα Δ ]] απ Πα Κο5 οὗ Ηδη]οη. Α“4 πϑιυ οαϊίϊοη. 
Το ΡΖ. ἄγη, ὦ 7,5, ἀζ. 

ἘΠΌΤΤΓΕΒΕΠΙ, ἃ Βη οἵ Η:ϊβίουιοαὶ Βο]αδίίοη οὗ δίαιθ Αβδῖγβ. 1857. ὅνο. “1. 25. 

ΟἸΙΝΤΟΝΡΚ Αβτι ΠΕΠΕΝΤΟΙ, ἔγοτῃ θαυ]δδῦ Αοοοιπηΐβ ἴο Ποῖ οὗ Απρὰδ- 
ἴᾳ5. 2 νΟ]8. 410. 41. 175. Εδοῇ νο]ὰπιθ ἴο Ὀ6 Πα βϑρδγδίεϊυ, 

᾿ριίοιηθ οἵ ΟΠ γοποΙορΎ οἵ ἄτεθοορ, ἔγοπι θαυ ]]θδῦ Δοοοὰηίβ ἴο 1) θα ἢ οἵ 
Αὐυρτιίαβ. 1851. ϑνο. 65. 64. 

ΒΆΒΤΙ ἤΟΜΑΝΙ, ἴγοιῃ 1) θα οὗ Απρτιδίτιβ το Ἰ)οαῦῃ οὗ «Ψαδίη [Π.: 
μὴ ἢ ΑΡΡΟμαΙχ. Ετοτιη 1)θαῖῃ οἵ Απριδίιβ το 1)ϑατῃ οἵ Ηυδο]τι5. 2 νο]8. 
4ἴο. “1. 95. Ἐδοῇ νο]ϊυτηθ ἴο Ὀ6 Πα ββραγδΐεϊυ. 

Εριζοπηα οὗ (γοθοϊοσυ οἵ Ἀοπιθ ἀπ (ὑΟΠπβίδηςπορὶθ ἔγοια 1) θα οὗ 
Ααρτιδίαβ ἴο Π)ραῖἢ οἵ πίη 11. τ854. ὅνο. 758. 

ΟΒΑΜΈΕΒΚ Πεβογρύοη οὗ 81 ΜΊΠΟΥ, 2 νοἱβ. ὅνο. 118. 
----- Μὰρ οἵ Αβϑὶὰ ΜΙποσ. 155. 

1)εβουρίοη οὗ Αποϊθηΐ στθθοθ. 4 νο]8. 1828. ϑνο. τύξ. 6α. 
-- Μὰρ οἵ Αποϊοηῦ δηὰ Μοάργη ὕσεθοο, οἢ ἴννο βΒῃθεῖίβ. 158. - 

ΒΑΘΟΟΝ᾿Κ Νοναπι ΟΥρδηοη, ἃ πον γα πβ]αίοη ὈΥ {πὸ ον. αὐ ΝΥ. ΚΊΤΟΗΙΝ, 
ΜεᾺς- ϑνό. 1855. 09. θα 

-- ΤΠ [πὶ Ποχί, ἢ ποίοθβ. ὅνο. 1855. 05. 6α. 

ΡΕΙΟΕ 5 Τιθαῦβα οὐ ὅπ ΠῚ ΠΡ ΎΘμΉ14] (ὑδ]οι]ι8. 1852. ὅνο. 145. δα. 
ο]. 1. 1854. ϑνο. 145. 6α.---ο}]. 111. 1855. ϑδὅνο. 145. 6α. 
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(ΤἸΙατεπῦοιι 385 τ΄55, Θϑχίοτὺ 

Α ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ 

ΓΟ ΘΙ͂Ν 59 
ῬΟΒΙΙΒΗΞΕ ΒῸΚ ΤῊΞΝ ὑΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΒΥ 

ἨἩΒΝΗΥ ἘΒΟΝΝ ὉῈ,, 

ΑΤ ΤῊΝ ΟΧΕῸΚῸ ΟὈΝΙΝΕΆΒΙΤΥῪ ῬΒΆΕΘΘ ΜΑΕΚΕΗΟΌΘΕ, 

ΑΜῈΝ ΟΟἈΝΕΚΝ, ΠΟΝΘΌΟΝ, 

ΑΙ.50 ΤῸ ΒΕ ΗΑΡ ΑΤ ΤΗΕΒ 

ΟΙΑΚΕΝΌΟΝ ῬΆΕΘΟ ΘΕΡΟΒΙΤΟΚΥ, ΟΧΕΟΚΘΌ. 

[Ζυόγν ὁοοῖ ἐς Φοιγιαῖ 172 εἱοίδ, τέγἴ655 οὐ όγτυῖσε ἀἰ65ε7 1064), 

ΤΕ ΧΤΙΟΟΝΒ, ΘΕΒΑΜ ΜΙ ΑΗΒ, ΟΕΙΕΙΝΤΑΙ, ΟΞ, ὅτο. 
ΑΝαΙΟ-5,ΑΧΟΝ.--“5 Απρίο- ϑαάχοῦ 7)Ἴεογαγγ}, Ὀαβεα οἡ {πε 

ΜΞ. (οἸ]]εοϊίοπβ οὗ {πε Ἰαΐα [βρῇ Βοβνοσίῃ, Π).1)., Ῥγοίεββου οἵ Δῃρ]ο-ϑάχοη, 
Οχίοτάᾷ, Ἐιεά δηᾶ ἐπ]ασρεά Ὀγ Ρτοῖ. Τ. Ν. ΤΟ Ί]οσ, Μ.Ὰ. (ΤῸ Ρὲ οομπιρ[εἰεά 
ἴῃ ἔουγ ρατίβ.) Ῥατίβ 1 )δῃὰ 1. Α-- ΥΙΒΤΙ ΑΝ, 4ϊἴο. 155. ΕΔ 0ἢ. 

ΓΟῊΗΙΝΕΒΕ.---4 Παηαδοοῖ ὁ ἐς (δήγισοο 7, αγιραρο. Ἐν ΤαπΠ1685 
ΘΌΤΩΙΊΘΙΒ. 1862. ὅνο. Ὠ4]1{ Ὀοπηά, 14. ὃς. 

----- 4] Κερογα 97 βηααλές ἐς Καὶ τι αἰογη5, Ὁν τἰῃ6 (πος ΜοηΪϊς 
ἘΆ-ΗΙΕΝ. Ὑταηβίαἰθα δηᾶ δηηοίαιεα Ὁ. [ἀπιε5 Τασρε, Μ.Α., 11,10. Οτονπ 
4ἴο. οἹοίῃ Ῥδοῖϊς, του, δώ. 

ἘΝΟΙΙ5Η.---4 δίϑευ Κγιρίζε 7)1εἼογα77}, ον 15 1ογίσεαξ Ὁ} 7172- 
εἦῤίες : Τουη 64 τηδίη]Υ οα {Π6 τηδίεσια]β οο]]εοίβα Ὀγ {πΠ6 ῬΒΙ]Ο]ορΊοα] ϑοοϊείγ. 
Ἐάιϊεά ὈΥ 7απι65 Α. Ἡ. Μύυτταυ, 1.1,.1)., σι {Π6 αϑϑιβίαποα οὗ ταπν ΘΟΠΟΪΔΓ5 
δια τηξπη οὗ ϑοίεποθα. Ῥατι 1. Α- ἈΝΤ, Ῥα 11. ΑΝΊΤ--ΒΑΤΤΕΝ. Τπὶ- 
ῬΕΙ͂Α] 4ἴο. 125. 64. εδςἢ. 

4» δἰνηηοίορτοαί 7)1οἼολαγγ} 97} 1016 Κγιρίο 7, αλρηαρθ. 
ΒΥ. Νν. ϑΚκεαῖ, Μ.Ὰ. ,εδεεοηαῖ Ζ ἰϊέϊογε. 1884. 4ἴο. 24. 45. 

ΘΌΡΡΙΘπιδηΐ ἰο [η6 ΕἾγοι Εαἰξίοη οὗ ἔπε ἀρονα. 4ἴο. 2. 6Ζ. 
Α Οὐηποῖφξο Εἰ νηποίορίεαί 7)1οἼογανγγ οΓ 116 Ἐπιοίςῖ 1, α71- 

φμαρο. Ἔγ ὟΥ. ὟΥ. 5κεαῖ, Μ.4. «δεχογιαῖ ΖΞ α121107ή1. τ885. Οτοόνη ὅνο. 55. 64. 

αΒΕΕΚ.---4 Ογοεζ- Εηρίϊσῆ 1 χίσοθ, ὃν Ἡδφηῖν Ἃἀεοῖρε 
1 144ε]], Τ).1)., ἀπα ἈοΡετγὶ ϑοοίί, 1).1). δενθεηίῃ Ἑδπῖοη, Ἀδνϊβεά δπμα Ατρ- 
τηξηἰβα ἰτοιπρπουῖ, 1883. 4ἴο. 1τΖ. τύ», 

Α΄ Ογοοβ- πη ρίϊδα 7,ὁχήοοι, αὈτἀσεά ἔγοπι 1,14446]1] δηά 
ϑοοί! 5 4ἴο. εὐϊίίομ, ΟΠ ΗΥ ἴοσ {πΠ6 86 οὗ ϑόῆοοὶβ. Τνθηίγ-ἢτθι Ἑαϊζίοη. 
1884. Βαμα 12:00. 75. 6. 

“ΑἹ εοῤῆοτες (ὐγεοζ- Ἐηρ 5} Ἰγζοσαδιείαγγ, σοπρι]ςα ἔγοπι 
186 Ῥεβϑὶ δυϊμουιῖϊεβ. 1850. 241ηο. 35. 

4 γαεΐϊεαί 7γηἼγοομοζον! ἐρ (σγόθῖς “σοογείμαζίογ, Ὁγ Ἡ. 
ὟΥν. Ομδμάϊοσ, Μ.Ὰ. ϑεοομᾷ Βαϊίοθ. 1881. ὅνο. τος. 6. 

[9] Β 



2 ΟΓΑΚΕΔΝΡΟΝ Ρ}ῈῈ55, ΟΧΣΟΔΚΡ. 

ἨΕΒΕΕΨ.---716 δοοῖῦ ο7 Τἤεύγσεν Κιοοίς, Ὁν ΑΡὰ Ἰ--ΝΝ α]Ἕά 
Μαινᾶη 1Ρη 7απδἢ, οἴου βα σα] ΒΡ Ὑδπᾶῃ. Νοὸν ἢτϑβὶ εἀϊεάᾶ, ΙΓ ἀπ 
ἌΡΡεπαῖϊςκ, ᾿Ὺ ΔῈ. ΝΕ Βα ΕΣ. ΟὙ875- 410. 22. χ.:- θΩ. 

---- 44 7γεαΐζίδε οι {06 τι56 97) δε 7 η5ες 121. Πεύγετυ. π 
5. Κ. Ὄπνεσ, ἢ... ϑεοομᾶ ΘΙ οπ. 1881. Εἰχίστα 080. ϑνο. 75- 0: 

- --  εγεευ “Ἰεογιήπαϊίον οΓ εαΐηις, Ῥγουθγὦς, αηα ὅ7οὖ. 
Βγ ὙΥΠ]Πατα ὙΥΊΟΚα5, 1).15. 1881, ΤοεμΥ ὅνο. 5{1Π{ἔσονεῖβ, 55. 

ΙΘΕΙΚΑΝΌΏΙΟ.---“41,; 7ερίαηαῖε- γί 7)1ε]21ογ67}7, Ὀαϑεά οἡ {πε 
ΜΆ. ςο]]εοτοη5. οὗ (Π6 Ἰαΐε ᾿ϊοπατα ΟἸθαβρυ. Ἐπ]ατρεά δπᾶ σοτηρ]οἰεα ὈΥ 
α. νἱρπίβθεοπ, Μ.Ὰ. ΜΠ δὴ Τηἰϊτοάποίϊοη, απα 11{6 οὗ ἈἸοπασγὰ ΟἸθαβθυ., ὈῪ 
(τ ΝΕΡΡῈ Ἰθαβδης, Πῖ τϑ875. 210. 27.γ.5- 

Α τε ὁ} Ἐποεῖ Ἰγογας {16 Εἰ γημοίοργ ὁ} τυϊεξ 1ς 
ἐϊεεέγαΐεα ὧν εογιῤαγίξσογ τοῖῇΐλ 7εοαγιαζε. Ῥτερατσεά ἴθ ἴπ6 ἔουτη οἱ δῃ 
ΑΡΡΕΝΘΙΧ ἴο {πΠ6 ἀθονεὲ. ΒΥ ΥὟΥ. ὟΥ. ϑκεαῖ, Μ.4. τϑγό. βεἰϊομαά, 25. 

-- “53 ἠοίαραῖίς “γέλιο, νυῖϊῃ (ταπηπιαῦ, Νοΐεθ, δπά 
ΕαἸοβθασγ. ΒΥ δξητυ ϑνεεῖ, Μ.Α. Ἐχίσγα ἴσαρ. ὅνο. 35. 66. 

-- Αρ» 7ειοϊαηαῖῖς γοσ ΜΝ ααἊδ7, νυ Νοίεθϑ, αταιηπηαῦ δηά 
ΕΑἸοββασυν, Ὀγ Ὅτ. αὐαρσγαπα Ψιρίάβθοηῃ δαμᾶ Ἐν, Ὑοσκ Ῥονεὶ!, Μ.Α, 1δ79. 
Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 105. 64. 

Τ,ΑΤΙΝ.---Α } αήζη' 7)1οἼολαγγ, Τουπἀςα οὐ Απάταννβ᾽ εὐϊξίοη 
οὗ ἘΥθυ π᾿ 5 1, αἰη ΤΙ ΟΠ ΤΥ, γεν βεα, βη]ατρεά, πᾶ ἴῃ στεαΐ ραγί τεσ θη 
Ὀγ ΟΒασυ]οη Τ'. ον 5, ΡΒ... Δπὰ ΟΒδτ]ε5 Θμοχί, 1.1,.). τδ70. 4ἴ0. 1Ζ. Β-. 

ΜΕΙΑΝΕΘΒΙΑΝ.---7}16 ἡ ηοίαροοίαῦ 7, αγχσμαρεςσ. Ἐν ἈΚ. Η. 
(οαὐτσϊηρίοῃ, 1).1)., οὐ (6 Με]απηδϑίδη Μίβθίοη. ὅνο. 185. 

ΘΑΝΒΚΕΙΤ.---"(1 “γαείϊεαί (ὐγαήηη1α7, ὁ {ἦε δ᾽αηδργε 7, απρπαρε, 
Διτδηροα νυ] τοίεγεηοα ἴο [πΠ6 (]αββϑίοαὶ Ταηρτιαρσοβ οὗ Ευτορο, ἔοσ Π6 τι6 οἵ 
ἘΠΡΊΙΞΗ Βιπαοηίβ, Όγ 51. Μ. Μοῃϊοτ- ἢ] ατη5, Μ.Α. Ἐσοαυτίῃ ἙΙἸζοη. ὅνο. 15ς. 

--- 4 “αηεργη- γι 7) 1οίϊοηανγ, ἘΠ γ ππο]ορίσα!ν ἀπά 
ῬΒΙΠΟΙΪοΟσΊοΑΠΥ ἀτγαη σά, νυ] ἢ 5ρθοΐα] γεΐεγεπος ὕο ατροκ, 1,ἴϊη, ἀευτηδῃ, Απρο- 
ΘΆΧΟΙ, ΠΡ] 5ῃ, ἀπα οἴμεσ οοσπμαΐα 1η4ο- Ἐπτορεδη Ταησπαρεβ, ΒῪ 851. Μ. 
Μοηϊετῖ- ὙΠ] ατηβ, Μ.Α. 1872. 4ἴο. 417..145. 64. 

----- ΛιαϊοῤάκὝλγάηγανι. Θίογν οἵ Ναῖα, δῇ Ἐρίβϑοάς οἵ {πε 
Μαμά-Βῃάταία: [Π6 Θδηβιυῖ ἰοχέ, ννἸ ἃ οορίοιι5 Ν᾽ οοα ΡΌ]αγΥ, ἀμ δὴ ἱπηρτονεά 
νΕΙΒΙΟ οὗ Τθεαη ΜΙτηδη᾽5 Τσαηβ᾽αἰίοη, ὈῪ δὶ. Μ. Μοηϊει- ὙΠ Π[ατη5, Μ.Α. 
ϑεοοηάᾶ Βαϊίοη, Ἀονιβεᾶ δῃᾶ Ἰτπηρτονεᾶ. 1879. ὅνο. 155. 

δακηγίαίᾷ. ΑΔ ϑαῃδκηξ τατηα, ἰῃ σάνε Αςίβ. Ἑαϊεά 
ὈΥ 81. Μ. Μοηϊεσ- ΝΥ Π]απης, Μ.Α. ϑεοοπᾶ αι ίοη, 1876. ϑὅνο. 21-. 

ΞΥΚΕΙΔΟ.---7  εραηης 5 771 ας : ΠΟΙ] εσογιηξ Οπαΐγεπιὸγο, Βεγη- 
βίο, Τοσβθαοῃ, Ατσπο]άϊ, Αρτεὶ], ΕἸς]4, Ἰλοοάϊσεσ: εαϊαῖτ ΚΗ. Ῥαγπα ϑιηῖτῃ, 
5.ΤΙΡ, Ῥδβο, 1- Ὁ]. τ868--833. 51. 0]. δδοῖ, 1. 15. ποὺ. ΜΗ πππΠΠρΠΕ 

Χο]. 1, οοηἰαϊηΐηρ' Ἐδϑβο. 1--Ψ, 5τὴ. 0]. 51. 55. 

716 δοοῦ 7 Καὶ αἰζίαξ ατια 7) 1724. Τταπϑαξεά ἔγοπ Αταθίς 
ἰῃίο ϑυσίας ἙὰΔιεα Ὁγ ὟΥ. ὙΥτῖρμι, 11,0). 1884. 8γο. 215. 



ΟΣΑΚΕΝΦΟΝ ΡΑ 155, ΟΧΣΟΚΡ. ε 

ΟἜΈΕΙΕΙΙΚ ΟΥΡΑΞ ΒΊΟΝ, ὅτο. 

“γλεοῤηαηός: Α ΟοιηρΙεῖς (οηποοάδησε ἕο {πε (ομηεα!ίεϑ8 
ἀπα Ἐταρτηεηΐβ. ΒΥ θη ΠθηΡατ, Μ.10, 4ϊο. 11}. 15. 

“Αγίδίοίο: 716 Τοζιίη, ἰταπ5] ας ἰηΐο Ἐπρ] 5, ἢ Τηΐτο- 
ἀποίίοη, Μαγρίμαὶ Απαϊγϑὶβ, ΝΝοίεβ, δηᾶ Τηάῖοαβ, ΒῪ Β. Τονείι, Μ.4. Μεαΐϊυπι 
ϑ8νο. 2 ΥΟ0]5. 215. 

(αϊαίορες (ραοη2 (ΟΟγαθοογ 92 δ ήημαϊοογι. δϑοιρϑς Ν. 
(ὐδγαςμδαβεη 11 ρβίθηϑῖβ. ὙΥΊ 5ὶχ ραρεβ οἱ ἘΕδοβίτηι]εθ. ὅνο. 4272672, 255. 

ΤΠ γα οῖ1121 Ἐ2ἤ4512 ΜΝ οἰϊφμζαθ. ἸἈΝλεσεηβυϊε 1, Βυναίεί, Μ.Δ. 
ἈΑΡΡεπαϊοὶβ Ιοοο δἀάϊίδε 5σππὶ ιορδηὶβ ΓΔοσί Ψ1α Ἡ Ἔσο] 1, Ῥατίϊοαϊας Η1Ρ- 
Ῥοοζαίεὶ 1)6 ΤΙ δεία Τρ τι Ῥσυίτηϊ, ΒΕ ρ βίοϊαθ Ἡ εγδοϊεαθ. 1877. ὅνο. 6.. 

ΤΠ γε ε[α716271.5714222 Γ7οζὨ4772171272 Ῥατίεϑ 11. 1824. ὅὃνο. τος. 

δ γαρηηοηία ἤ͵δγοραηηλςα. Α Ἰ)εβογρίϊνε (δίαϊοσις οἵ {πε 
Οχίοσγα ἽἼορίθβ οἵ {π6ὸ Ἡδτγου]αηθαη 0115, ἰοσείμοσ τ {πῸ ἰεχίβ οἱ βανεσαὶ 
Ῥδργυτί, δοσουηραηϊθα ὈΥ [Δοβίτη1]65. Βα εα Ὀγ ΝΥ αἰίεσ δοοίί, Μ.Α., Εδ]]ονν 
οἵ Μεγίοῃ (ο]]εσε, Οχίοταά, Ἐογαὶ ὅνο. οἰοέλ, 215. 

Πογασγ: Α Ο(ὐομιρίείες (οηοσογάαδησε ἰο (ἢε Οὐνϑδοαεν δηά 
Ἡγιίηηβ οἵ ΗἩοπιεσ ; ἴο ΠΟ 15 δα ἀεα ἃ Οοποοτάδησα ἰο {Π6 Ῥατγα]]6] Ῥαββασεβ 
ἴῃ {πε 1Π|δά, Οὔγεβευ, αηά Ἡ γυτηηβ. ΒΥ Ηδητυ ΠηΡαγ, Μ.}). τ1τ88ο. 4ἴο. 12, 15. 

͵δολοίϊα Ογαέεα 17. 7ἰ“αἴϑη. Ἐλαϊεα ὃν Ῥτγοίεβθογ ΚΝ. 
Τϊπάοτσί, δεσ ἃ παν οο]]αἰΐοη οὗ {πΠ6 Νεπείίϊδη Μ55. θγ Ὦ. Β. Μοητο, Μ.Α., 
Ῥτογνοϑβὶ οἵ ΟὐἹεὶὶ (ο]]ερα. 4 νοἱϑβ. ὅνο. 24. τοῦ. Δοἱβ.  δῃά ΨῚ. 254 ἐδε γος. 

--- δολοίίζς (ὐγαάσοα 171: Οὐγοδόαηῃ. ἘλάΙα1 απ]. ΤΙ ηἀογῆμϑ. 
ΠΠοττι ΠΡ 1855. ὅδνον 155: 6. 

Ῥίαΐο: “2οΐοργ, νυ ἢ ἃ τενίϑεα Τεχῇ δπά ἘηρΊ5ῃ Νοίεϑ, δηά 
8. Ιρεβὶ οὗ ῬΙαϊομῖο Ταϊοηβ, ΌΥ [ἀτὴε5 144611, Μ.Α. τὃγδ. ὅνο. 85. 6. 

 εἰοδλς, νι ἃ τενίβεά Τεχί δπα Ἐπηρ]ϑἢ Νοίεβ, ὈγΓ 
Ἐάνατα Ῥοβίε. Μ.Ὰ. :τδϑόο. ὅνο. 75. 62. 

-- δοῤἠϊἠὝΞΨίες αηαὶ οἰ οι 5, ΝΥ ἃ τενϑεαά Ταχέ δηά Ἐπρ]5ἢ 
Νοίεϑ, Ὀγῃ 1,. Οδίῆρθε)}, Μ.ΑᾺ. χσϑόγ. ὅνο. 18.. 

-- Ζλεαρίοίιδ, ἱ ἢ ἃ τενίβεά Τεχὶ δηά ἘΠρΊ5η Νοίεϑ, 
ῬΥ 1,. ΟΔΡΡΕΙ], Μ.Α. δεοοπᾷ Πα ομ. ὅνο. τος. 6. 

7116 7) 1αἰορτος, ἰταπϑ] ας ἰηΐο ἘΏΡΊ5ἢ, ἢ Αμαν 565 
δηα Τηϊτοάποίίομβ, ΡΥ Β. Τονεῖὶ, Μ.Α. Α πὲνν ἙαΙοη ἴῃ 5 νο]υτη65, τη θα Τὴ 
ΘΟ τ 75. 34. 1Οῦ. 

716 Μεῤοιδ[ϊε, ἰτατπιϑϊαϊεά ᾿ηἴο Ἐπρ] 5}, νυ δη Απα]γϑῖβο 
δια Τηἰτοάποίίοη, Ὀγ Β. Τονεῖί, Μ.Α. Μεάϊυτῃ ϑὅνο. 12... 6. 

7 ηεγαϊασε: Τταηϑίαϊεά ἱηΐο Ἐπηρ]5ἢ, ἢ [Ιηϊἰγοάποίίοῃ, 
Ματγρῖπαὶ Αμδ]γϑῖβ, Νοῖθϑβ, δπᾷ 1πα]οθ5. ΒΥ Β. Τονείῖι, Μ.Α. 2 νοἱβ. 1881. 
Μεάϊππι ὅνο. 1ὦ. 125. 

Β42 



4 ΟΣΑΛΕΈΝΦΟΝ ΡΑ 5.5, ΟΧΖΟΌΔΚΡ. 

ΤῊΞῚ ΠΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΈΕΝ, ὅσο. 

ΘΤΌΡΙΑ ΒΙΒΙΙΟΑ.---Εβθαγϑ ἴῃ ΒΙΌ]Π1ο4] Αὐοἤεοοϊορσν δηά Οητ- 
αοἴβιη, δηᾶ Κἰπατγεά βαθ]εοίβ. ΒΥ Μεροῖβ οὗ {Π6 {Ππ᾿νεσβιγ οἵ Οχίοσα ὅνο. 
τος. θῶ: : 

ἘΝΟΙ15Η.--- 716 Ποΐν δίς γτι {δε φαγζϊοεΐ Ἐηρἕ5 ἢ, [Κ767.510725, 
τηδᾶβ τοσῖ {Π6 Τιαἰπ Να]ρσαία ῬῪ Το μη Υ̓γο 86 πα ἢ15. ΓΟ] Ονγεῖβ : δἀϊβα ὈῪ 
1Π6-Εδν. [. ΕΟ σ511411 ἀπα 851. Εἰ, Μδάάβξη. 4 νοἱὶβ. 185ρο. Ἀογαὶ αἴο. 32. 35. 

[ΑἸθοὸ τορυϊηὐθα ἔγροσῃ ὉΠ 86 θῦονθ, τι Ταϊγοδπούίϊου δα ΟἹΟΞΒΘΥΥ 

ῬὌγνῸ. νυ. ϑκοαύ, Μ.Α. 

--- 774 δοοξς ο7 ὥοῦ, εαίγιες, ᾿Ῥγουεγῶς, Ἐεοείροταςίδς, αραὶ 26 
,δο710᾽ 077 «δο]ο᾽»1072: δοσογάϊηρ ἴο {μ6 Υγο!πίς ψεγβίοη τηδάβθ ΡΥ ΝΊΟΠΟΪ 5 
4ς Ἡετείοτά, αῦοιι Α.Ὁ. 1381, δῃηά Κενιβθα ΡΥ [ὁπ Ῥύτγνευ, αρουΐ Α.}. 1388. 
Εχίχα ἴσαρ. ϑνο. 35. 64. 

--- 71ε ει 765: α7,26717 771. γι 2 ἦ, ἀσσογάϊηρσ' ἕο {ΠῸ Ν᾽ εὐβϑίοῃ 
ὈΥ Τ]Θομη Ὑνγο δ, ἀρουῦΐ Α.Ὁ. 1380, δπα Ἀδνιβεα ὈΥ [ομη Ῥυτγνου, δρουΐ Α.Ὁ. 
1588. χίτα ἴοᾶΡ. ὅνο, ὅς] 

--- 716 Ποῖΐν δηδἼο: δῇ εχαςξ τερτγίηξ, ρασε ἔογ ρᾶρε, οὗ {πε 
Αὐἰἱμοσιβεα Κὶ αυβίοη ΡῈ] 5Π64 ἴῃ [Π6 γβεαγ ᾿6 11, ΤεΥ 4ῖἴο. Βα] ΓΡοιπά, 12. 15. 

----- 716 εαϊίο7, ογ εαζης οὐ 7) αὐυϊΩ, αηαἱ εογίαϊη (α»ζεΐδς, 
ΜΓ} 4 Τσδαπϑαἴίοη ἀηα Ἐχροβί(οη ἴῃ ἘΠΡΊ5η, θγ ἈΙΟΠατα ΚΝ Ο]16 οὗ Ἡδιηροῖθβ. 
ἙαΙε4 Ὀγ Η. Κα. Βγδαιϊεν, Μ.Α., ΕΈ]]ον οὗ 5. Μ. Μαρσάφϊεδη (ο]]ερε, Οχίοσζα, 
ὙΠ δὴ Τηϊτοάποίϊοη ἀπα (]όβθασν, ΤΘΠῚΥ ὅνο. 1ὦ. 15. 

7 εοΐμγες οὔ Εεοίροίαδίες. Ἰ)ε] νεγεά τη ΔΝ εϑεπη πϑίεῦ 
ΑΡΡεΥ ὈΥ [86 Ν} εΙΥ Κδν. αἀεοῖρε ασδηνι]]α Βσγαάϊευ, ἢ).})., Τθεδῃ οἵ δῆ εβῖ- 
τηϊηβίοσ, Οτόνῃ ὅνο. 45. 6. 

ΘΟΤΗΙΟ.---7 19 Οοοῤεί 97}, 51. Π71αγὰὲ ἐη (σοΐδξε, ἀςςσοτάϊησ ἴο 
16 {ταῃϑ]αίίοη τηδάθ ΡΥ Δ α]Η]α ἴῃ {6 Εουτμ (δηίασγ. Ἐαιεα ἢ 4 
Οταχητηδίϊοαὶ Τηἰγοάιοίίοη δηά (]οββασῖαὶ Ἰηάοχ ὈγῪ ΝΥ. ὦ. 5,κεαί, Μ.Α. 
Ἐχίγα ἔἴσαρ. ὅνο. 45. 

ΘΚΕΕΚ.--- δοίης 1 65 74771671242721 ΕΧ Ν᾽ εὐὑϑίοης ϑερίπασίηξζα [ηΐού- 
ῬΓαίατη ΒΘ Πα π|ΠῚ ΘΧΘΙΉΡ]αΓ Ν᾽ δἰἰσδητιτη ἀοτηδα βαϊίιπη. Ασοδαϊξ Ροίϊοσ γαγιεἴαϑ 
Ο(οάϊοῖα ΑἸεχαπάτγιηι. Τότηὶ 111, ἙΙτο ΑἸίθσα. Ἂδιηο, 185. 

Ογῖσογις Πεχαῤίογηηε ηἀὰαα βιυρείβαπε; δῖνο, Ψεΐεγιπι 
Ιηςεγργείππη ταθοοσιτη ἴῃ ἰοίππὶ Ν᾽ εἴτι5 Ταβίατηθηίαμη ΕἸαρτηεηΐα. ἘΔΙαΙϊὶ 
ΒΤ δτῖοι σ᾽ ΒἸΘΙα. ἌΝ 2 νΟΙπ. 1875- ἤξθ. Εἰ. δ. 

----Ἕ 7λ1ὲ δδοοξ ὁ. ζίραονι. τῆς ατεεῖὶς Τεχέ, ἔπ 1 δἐϊη 
ψυϊραίε, ἀπα {Π6 Αὐἰμοσιβεα Ἐπρ]5ῃ Ψεσβίοπ ἢ 1 δὴ Τηϊτοαποίίοη, ΟΥ σαὶ 
ΑΡραγαΐμϑβ, απ ἃ (ὐουηπηθηΐατυ. ΒΥ ΔΝ Π]Π]ΠΊῺατα 7. θβαηο, Μ,.Α. 51Ὲ8]} 4αἴο. 125. 64. 

--- Δνιουλη 7 65: (7,167: 7271 σγαξεθ. ΔἸ Ια 5ϑπηοσι πὶ (οἰ σι ΠῈ 
Τεχίιιβ ἴῃ οὐ πΠ6 Ῥάγα] ]6 10 αἸβροβίί, Ασορα!ϊξ οοἸ]]αίο Οοάϊ οἱ ϑιηδιεῖοι, ἙΙαΙῈ 
ἙἘ.. Η. Ηδη5ε}}, 5.«᾽ὅ.Β. Το 111. 1864. ὅνο. Βαϊξτηοσοοοο. Ριυίοθ σεαποεα 
ἴο 245. 
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ΘκΕΕΚ .---λῇουη7,, 7 65 7417726717172 (γαόοθό. Αὐςσςοεάπηξ ρδύδ!] εἶα 
5. Θοτιρίατδα 'οοα, εἴ. Ἐα]α1 (άτοὶαβ 1]1ογᾶ, 5.ΤΙΡΙ, τὅτλο. 3.. 

Οἵ ΥΩ; ῬΘΡΘΥ, ΜΙ 146 τη ρΊη, 105. 

Μιουτέ72 7 65 147716717:ε771 γασο Ἰυχία ἘΣ ΧεΠΊρΡΙ αν ΜΙΠΠ,ἜἊ ηυτη. 
Ιϑτηο. 25. θα. ΟἿ τΥΌ]ηρ ΤΡ 6 Υ, νγἢ να τηδτρίῃ, 95. 

Ἐναρροίζα ϑ'αεγα σγαδοσ. ἜσαρΡ. δὃνο. 11πΠ1Ρ, 15. 6Ζ. 
--- 716ε Ογοος Ζεε:αηηηο71::, νι ἢ της Ἰεδάϊηρα δἀορίεα Ὀν 

{πῸ6 Βανί βεῖβ οἵ {πΠ6 Αὐἰποτιβεα Ν᾽ ευβίοῃ :--- 

(1) Ῥίςα ἰγρε, ἢ Μαιρίμηαὶ Ἀδίθσεημοθβ ΕΩΥ ὅνο. τος, 6. 
(2) Τιοπρ ῬυΠΊΕΥ ἰγῦ6. Εοδρ. ὅνο. 45. 64. 
(3) Τὴ βδαῖηξβ, ου νυυϊτηρ' ρα ροσ, ἢ νῖα 6 ππδυρίη, 1855. 

- 716 αγαϊίοί Νότῦ 1 ε:α»ηογέ, τε εκ δηα ἘΠ ρ] 5ἢ ; Ῥείησ 
1π6 Αὐἰποτίβθα ψοίβίοῃ, 611; {Πη6 Βονιϑεα Νείβίοη, 1881; δηᾶ {πΠῸ ατεεκ 
Τοεχί [οἹ]]οννεά ἴῃ {πῸ Ικενιβεα Νεγβίοη. ὅνο. 125. 6. 

726 Μευΐϊξδεαῖ [γεγο ἐς ἐδ 2οὩ1 2γοῤογέν ογ ἐλε ζὕκήνογεζέτος οΥ Οχγογά απα Οαηεὀγίάρε. 

(αηοῦ “7ηωγαϊογίαηηδ: [ἢξ δαι]!εϑὲ (δέαίοσιιε οὗ {πε 
Βοοῖκβ οὗ {6 Νεν Τεβίαμηεηι. Ἐδιϊεα χὰ ΝΝοΐεθ δπα ἃ Τ᾿ δοβίτηῖ]α οὗ ἐπε 
Μ5. ἴῃ {πε Ατηρτοβίδῃ ΤΑΡτασυ αἱ ΜΊδη, ὈῪ 5. Ρ. Ττερεῖ]ε5, Γ.1,.ὴ. 1867. 
4ϊἴο. τος. 6. 

---- Ομἤἥηος ο7 Τοχίμαϊς ΟΥἸοῖςηε αὐῥίηφεῖ το 1526 ετυ 765 ΐα- 
γ267:1. Ἔν Ὁ. ΒΕ. Ἡδιμιηοπηά, Μ.Α. Ἐουτίῃ Βαϊ οη. Ἐχίγα ἴσαρ. ϑὅνο. 35. 64. 

ΗΈΕΒΕΕΥΝ, εἰς.---7 16 εαζης ἐηι Πεὄγοτυ τυϊέλοινεέ φοῖγιίς. τδ70. 
Οσόνῃ ὅνο. 35. 6(, 

“4 Οὐρηηηηδηίανγ οἱ: 1014 δοοῖ ο7 γουογῶς. Αἰεηρυΐξεά 
ἴο ΑΡταῆδιῃ ΤΡη ἘΖτα. Ἐδιιεα ἴτοη ἃ Μ5. ἴῃ ἐπε Βοαϊείδῃ ΤΙΑΡΥΑΥΥ ὈῪ 
5. Κ. Ῥηνεσγ, Μ.Α. Οτοόνῃ ὅνο. ρΡᾶρεσ οονεῖβ, 35. 6(. 

---- 7116 δοοῖ οὁ,.,6,ΜΠΡΕ Τοῦτ. Α (ΟΠμαϊάεξε Τεχί, ἔγοσα ἃ τπηΐητπε 
Μ5. ἴπ {πΠ6 Βοαϊείδῃ 1 ἰγατν ; 1} οἴμεσ ἈαΡ ἶσα] Τ᾽ εχίβ, ἘΠ ΡΊ5Η Τυδηβ]Α- 
τ1οη5, δηα [ἢ6 1414. Βα εα Ὀγ Αα. Νευθασεσ, Μ.Α. 1878. σόν ὅνο. 6-. 

ἤογας ᾿ἤεούγαϊοας δὲ 7 αἰηηαίζοας, ἃ. 7. 1 ἰσπῃίίοοί. Α πενν 
Ἑσιοπ, Ὀγ Ἀ, αδπη4ε11, Μ.Α. 4. νοἱὶβ. 1859. ὅνο, 1Ζ. 15. 

Τ,ΑΤΙΝ.---Ἴ 26γ1 εαϊηεογηη: Νὶ εὐϑῖο απίίηαβ Γναἰΐηα, οαπὶ Ῥαγαὰ- 
ῬὮΏταϑὶ Δηρ]ο-ϑαχοηῖοα. ἘΙαϊ Β. ΤΠοτρε, Ε.Α.5. 1825. ὅνο. τος. 64. 

Οἰά-} αἰΐγε δηδίϊαί 7 χίδ: ΜΜο. 7. ΤῊς (οδρεὶ δοσογαίησ 
ἴο δι. Μαίίμεν ἔτοπι ἰπ6 δι. (ἀσδσηαΐη ΜΆ. (ρι). Ἑδιοα. ψΊ ἢ Ιηἰτοάποίϊος 
δηα ΑΡΡεπαάϊςεβ ὈγῪ ]ομπη δ ογάβυνοτίῃ, 9.10. ὅ1η41] 4αἴο., 5.1{Π| σονετβ, 6. 

Οἰά-} αἴ. Βεἑεαζ 7 χίς: Μο. 77]. Ῥουιίοηϑβ οἵ πες (αοβρεὶϑ 
δοσοζάϊηρ ἰο δι. Μαιῖς δπᾶ ὅ5ι.. Μαίίζμενν, ἴοτὰ [86 Βοῦρῖο Μϑ. (1), ὅζα. 
ἙάΙεά ὈγῪ ]οΒη Υογάβνοσίῃ, 1).)., ΝΥ. ϑαηάαγ, Μ.Α., 1).1)., δμά Η. 1. ΝΕ ΐίε, 
Μ.Α. ϑ5122]] 4ἴο., 5{{Π{ σόνεσβ, 219. 

ΟΙ-ΈΕΝΕΕ ..--- 1 2ὖγὲ εαζηηογηηε Ν εὐβθῖο δηξίφυαα (]]ἴςα Ἢ 
(οάᾶ. Μ5. ἴῃ ΒΙΡ]. Βοάϊ]είαπα δἄβεγναΐο, ππα ουτὴ Ν᾽ εγβίοπε Μείτϊοα αἰ ἰβαθε 
Μοπαυιϊηεηί15 ρεγνείπβιϊβ. Ν πιης Ῥσϊπηυτη ἀἜβοτιρϑιῖ εἰ εαϊαῖς ΕἸταποίβοιιβ ΜΊΟΠΕΙ, 
ῬΆ]]. Τ)οο. 18όο. ϑ8νο. τος. 6ώ. 
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ἘΛΤΉΞΗΜΝΒ ΟΥ' ΤῊΞ, ΟἩΌΞΟΗ, ὅσο. 

52. 4 Παηπαδίμς: ἢ δίογίξαξ ᾿ἤ7γίϊζρς, ἀσοογάϊησ ἴο ἐῆε Βεπε- 
ἀϊοιίηα Τεχί. ΔΝ δὴ Τηἰγοάποιίίοη ΡῪ Δ ΠΠ] αι Βεῖσμὶ, ).Ὁ), τ8ὅ8ι1ι. Οτοόνῃ 
ὅνο. τος. 64. 

Ογαΐίοης αραϊγις: 1ζ6 ΑΙ γίαης. ΔΝΙΚ δὴ Ασοουπέ οὗὨ δί5 
Ι1|6 Ὀγ ΝΥ. ατὰ Βτῖρῃί, 1)... 1872. Οτόνψῃ ὅνο. 99. 

52. τ ρηδ7ητ6: δοίσεξ 41᾽111-.[Ὀ)ἠαρία 7 γεαΐζΖδος, απὰ τῆς Αοἰβ 
οἴ ῃς βεοοηᾶ (ουποῖ] οὗ Οταηρσθ. ὙΠ δη Τηϊγοάποίίοη Ὺ ΝΠ ατὰ ΒΗΡΗΙ, 
110. τον ϑνο: Οἵ: 

(αροῦς 97, δε 11γ5 Πομγ Οοηογαΐ (ρρεῖς οἵ Νίοαξα, (οη- 
βίη ΠἼΠΟΡΙΟ, ἘΡΒεβα5, απ ΟὉΠμαϊσθάοῃ. 1877. τόν ὅνο. 25. 6, 

ΜΜοΐδς ογε ἐζε ((αλοης ὁ ἐλε 1 1γεἐ Πομγ Οορηογαΐ (Ορμγεῖῖς. 
ΒΥ Υ1Πίατα Βιῖρμί, Ὁ)... 1882. τόση 8νο. 55. 6. 

(γε ΑἸ γεληοῤῥίξοοῤῥτ “1 Ἰσχαμαίγίηϊ ει. Χ77] Τγοῤἠείας. Ἑϊάϊε 
Ῥ. ἘΞ Ῥαβεν, ΑΜ. ΤΟΙΣ 1. “1868. ὅνο. ΟΙΟΙΠ, 21 Ζν 

771 .1). “οαγιγιῖς Ε σαηρείε7ι. Δοοεάμπης Ἐταρστηξηΐα νατία 
ΠΘΟΠΟη Ττδοίαίιβ δά ΤΊΡοσιμη Τασοπττα ἄπο. ἘΔΙαϊΈ ροϑέ Αὐθογίαμα 
ἘΠ ΈΡηβον, ΑὩΠΝΜι ΤΌ. θη συ. Ὡν ἘΣ 

-- Οὐηηηηοηίαγλ 15: 7ιητας ΠΕ υα,ιροίίμηι ἀπαῈ ϑαρεϑιπε 
ϑγτίαοθ ἘΞ ΜΘ5. δρυὰ Μυβ. Βυιΐδη. εἀϊάϊ Κα. Ῥαγὴθ διαί, Α.Μ. 1858. 
2:0. 17,2. 

---- Τιδηβϑαἰεα ὃν Κ᾿. Ῥαγῆς ϑηῃ, Μ.Α. 2 νοΐβ. 1850. 
ὅνα. 1ή. 

Πἠγαεηη 5771, ἈάΡΪας Ἐρίβοορὶ ΕἘδεϑϑεηΐ, Βαϊααὶ, δ! οσαπη- 
απ Ορεῖαὰ ϑεϊθοία. Εὶ (οαά. ϑυγίαοὶβ Μ55. ἴὴ Μαβοο Βυϊαηπίςο εἰ ΒΙΒΙ]οίμεοα 
Βοαϊείαπα ἀϑβαυναίβ ὑυϊτηι5 δῖα 1 Τ. 7. Ονεσθεοκ. 1865. ϑὅνο. 12. 15. 

Ἐπ» δοίης ΠΕ εείροτασίϊσαί ΜΠ δίογγ}, ἀσοσοτάϊπσ ἴο {πε ἐεχέ οἵ 
Βατίοῃ, νυ ἢ δὴ Τηϊγοάιιοίίοη Ὀγ ΔΝ ΠἹΠΠΙατα. Βυσηί, ΠΏ)... 1881. στον ὅνο. 
85. 6. 

7]γοηαοης: 716 7 λ1γαῖ δοοῖ 977 «51. 7γοηιαοθς, ΒΙσΠορ οἵ ἃ γοη5, 
αραϊηβί Ἡοσαβίεβ. ὙΥΠ ϑηῃοτί Νοίεβ δηά ἃ (]οββαῖυ ΡΥ Η. Ῥεαπο, Β.Ὁ. 
1874. τόση ὅνο. 55. 64. ἔ 

Ῥαΐγηης “οςίοϊοογηηι, 5. (ΟἸεπηθητῖ5 Κομηδηῖ, 5. Ισηδεϊ, 
5. ῬοΪγοατρὶ, απαθ βαρογβαηῖ, ἘδιάϊΈ (11. Ταοοῦϑβομ, 5.1. Ρ.Ὲ. Τοπιὶ 11. 
πουτίπ ἘΘΙοΣ, 1862. ϑνο, 1Ζ. 15. 

,δοογαΐθο᾽ ΠΕ εοίρεϊασίίσαί ἢ]ςίογγ, ἀασοοτάϊησ ἕο ἐπε Τεχέ οἵ 
ἐκ οὐλὴ ὙΠ δὴ Ἰηϊγοάποίίοη Ὀγ ΝΥ ΠΠΠαπὶ Βτίσμι, ἢ.), 1878. Οτονπ ὅνο. 
5. Θα. 
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ἙΞΟΟΤΙΕΞΙΑΚἸΤΊΟΑΤ, ΗΙΞΤΟΒΥ, ΒΙΟΘΈΑΡΗΥ, ὅσο. 

“ποεΐογιξ 7, 1{γ20} 97 116 Οὐηγοῖ ὁ77 Εηρίαηα, ἀςοοτάϊησ το ἐς 
τι565 οὗ ϑασισῃ, Υοτῖς, Η ἐγοίοτσά, αἀπᾶ Βαηρου, δηᾶ [Π6 Ἀουηδη 1 τ αΓΡῪ ἀτγαηρσεα 
ἴῃ Ῥά͵4116] οο]τππηη5, Ὑν ἢ ῥτείδοα δημα ποίεβ. ΒΥ ΔΙ] ατα Μδ5|τ6 11, Μ.Α. 
ΤΗΙτα ἘΙ!οη. 1882. ὅνο. 155. 

δαφάσς ἐἶτείογία ΠΕ εοίδεϊαοίϊσα. ἙΙιεά, ψὶἢ ἘπρΊ 5 Νοίεϑ, 
ῬΥ ἃ. Η. Μορειῖν, Μ.Α. 1881. γον ὅνο. 1ος. 60. 

δγζρἠέ ( 777.). Οὐαῤίογς 970Γ.͵ Εαγίν Ξηρίδα Οἰωγοῖ δον. 
15η8. ϑνο. 125. 

δηγησῦς ἢ τςο77} οΥ ἐς Μαιογογηιαΐζογι 97) 116 Οὐμγοΐ ο7 Επρίαηα. 
Α πεν ΕαΙοπ. Οαται]}Υ ταν] 564, δηᾷ {Π6 δοογαϑ σο]]α θα τ] {Π6 οτὶρίπα]5, 
Ὀγ Ν. Ῥοοοοῖς, Μ.Α. 7. νοΐβ. 1δόρ. ὅνο. ὥγζεδ γεαϊμερα ἔο τ. τος. 

(ονεγοῖῖς γα ΠΕ εοἰοςαςίζεαΐζ Π)οοστεηη1ε7ι:5 γοἑαζζηρ ἰο ὐγεαΐξ Βγ2ζα77: 
δΔηα Ἰτεϊαηά. Ἐδιϊεα, αδἴζεσ ϑρειτηδη δηᾶ ὙΥΠΚίηβ, ΡΥ Α. ὟΝ. ΗἩδάάδη, Β.})., 
δηα ὟΝ. δία 005, Μ.4. ψοϊβ. 1. δῃὰ 111. 1869-71. Μεάϊπτῃ ϑνο. 6δοὴ τ. 1ς. 

γο]. 11. Ῥαιὶ 1.. 1872. Μεάϊππι ϑνο. τος. 6(,. 

οὶ. 11. Ῥατὶ 11. 1878. ΟΒυτοῦ οἱ τεϊαπα ; Μοιλοσῖαΐβ οὗ 5.1. Ῥαίσγιοϊ.. 
ΘΌΠ σονεῖβ, 25. 6. 

ΤΠ] αηρἼἰον ( οἶη, “ΑΙ γελῥίελοῤ 97) 51. ““πιάγότυ5), Τῆς (αϊδοἤέξη: 
οΥ ἙαΙεα, ΙΓ Τηἰτοάποίίοη απμα (]όββασυ, θῪΥ ΤΠοπια5 αταγοβ [ανν. ΙΒ 
8. Ῥτείδοε θγ {πε Κἰρῃὶ Ηοη. ὟΥ. Ε,. αἸαάβίομθ. ὅνο. 125. 6. 

Παρεηεογα ((. Ε.). 1 τϊγρίος, Εαϑίογηι, ἀγα Το ίσγη. Ἐ αϊξεά, 
ψΊ Τηἰτοάποίϊομ, ΝΝοίς5, πα 1 ἀταγρίοα] α]όββασυ. 1878. σόνη ὅνο, τος. 6(. 

Ατπ Αρροπμᾶϊχ ἴο {86 δῆῇονθ. 1879. τον ὅνο. ρΡᾶρεῦ σόνεῖβ, 15. 6(. 

οΐη, Βίεζοῤ 97.) Ἐ2ἦεεμς. Ζ71.ε Ζ7ΤὝϊγα αγί 9.5 Ζὲς ΞΕ οεΐδ- 
σ᾽ασίϊεαί Αἤείογν. [1πὰ ϑγτῖαθ Νον ἢτβί δαϊίβα ᾿γ ΥΠΠ]ΠΙαα (αυτείοῃ, Μ.Α. 
1952 1710. 17. 12-. 

πε π δα ΓΚ ΕΚ. Ῥαγῆε ϑηνίῆ, Μ.Α. τδόο. ὅνο. 1ό6-. 

ὙΦ ΟΣ ἡγηττωῖ, Τ1ἤσ, 45 υϑεᾶ ἴῃ. (Ὡ6 (ὑδέπεαίαὶ οἵ Ἐπχείεγ. 
ἀυτίησ {πε ἘΡίβοοραίε οἵ 115 ἢτϑί ΒΙ5ΠΟΡ, Α.Ὁ. τοβο- το 2; [ορείμεσ ἡυἹ ἢ βουὴ 
Αρςοουπΐ οὗ {μ6 Κεα Βοοκ οἵ Τ)εσθυ, ἴπ6 ΜΊ554] οἵ οθοτὶ οἵ [ππηϊὲρ 5, αηά ἃ 
ἔδνγ οἵπεσ θαυ ΜΘ. ϑεγνίοα Βοοῖκβ οἵ {π6 ἘΏΡΊ5η Οματοῦ. Βαϊίεα, ψΠ Τη- 
ἰτοἀποίϊοη απα Νοίεβ, ΡΥ Ε΄, ἘΣ, ναζτεη, Β.10. 4ἴο. Βαϊ ἔτηοσοοοο, 355. 

]Πογιρεγηομία μαζί ΠΕ εοίσοίας Αἰ ρίσαηας. ας Οσοαβίοηβὶ 
Οἴἶοος5 οἵ [6 σμβυτγοῇ οἵ Επρ]απαᾶ δοοογάϊηρ ἴο [Πς οἱ ιι58 οὗ 54] 15 ΡΌτυ, [Π 6 
Ῥυγτιεσ ἴῃ ΕΠ ΡΠ 5, απ οἰ ΠΕῚ Ῥτγάγεῖβ ἀπ [οΥτη5, 1 αἰββοτίαιοηβ ἀπ ποίεβ. 
ΒΥ ΝΠ τα ΜΑ5 ΚΕ], Μ.Α. ϑεοοπᾶ Ἑαϊοη, 1882. 3 νοΪβ. ϑὅγο. 22. τος, 

᾿Αροογάς οὗ 116 ΜΝ οεγογηηαΐζζογ. ὮΏΘ Τ)ἱνοίςα, 1527--1523. Μοβεν 
ΠΟΥ ἔοτ ἴπ6 ἢτϑὶ {τὴς ρυϊηϊεα ἴστοση Μ595. ἴῃ {π6 Βγ 5} Μαυβευτη δηα οἰ μου ΠΡ τα- 
τίθβ. (ο]]βοϊεαᾶ δπᾶ αἰταησεά Ὀγ Ν. Ροοοοξκ, Μ.Α. 1870. 2 γοἱβ. δνο. 17, τς. 
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δ γίογ ( 7. 177.). 8.76 “ σεοτιη: ο7 ἐδς Οὐηγολ {τ ἐἦο “4 οςίοίῖϊς 
4... ϑεοοῃά Ἐδιϊίοη, 1874. ἘρδΡ. δνο. 35. 64. 

ὁ ζμεὗὗς ( 177.). Μεριείγη7,)2. 40 724772. “170 1]ςαγιτέ7. ΑἹ δἰξετηρέ 
ἴο ἜΧἢΡΙ1 {Πς οοιτθα οἵ Ερίβοορδὶ ϑιοςεββίοη ἴῃ ἘπρΊαπμά. 1858. 5128]] 4ἴο. 
85: ΘΩ- 

ἤζαγγοη (1. Φ.). 1τΐηρν απα Κήζμαὶ 977 {66 (οἶς Οἰηγοῆ. 
1881, ὅνο. 145. 

ἘΝΟΙΤΙΒῊ ΤΗΒΟΙΟΘΟΎ. 

Δ γ᾽5 ζογξο, νυϊ τ δῇ ΤηΔεχ ἴἰο {πε Απαοσν. 2 νοΐβ. 1874. 
ϑγο, τᾶς, Α15ο0 βϑρδύδίθιν, 

«5 27,772071., 55. 6. “παίοργ ο7, Κοίζοίοηι, 55. 6. 

Ογεοστυοΐίς Παγηιορῖα ΚΕ υαηροίϊεα. ΕἸ ἙαΙοη. ὅνο. 1855. 
95. 6. 

Πἤοτγέογς ΠΠαγηηοηῖα “5 γηηδοίζεα : (τες οὐ ἐς νεβέεσγη 
ΟΕυσοι. 1858. ὅνο. ὅ-. 66. 

Ποῖος αῤῥοϊγιίρα 0 ὧς γοαα 1: (ὐηγεοῖθς. Ἑάτεά ὃγ 
7. ται, ΜᾺ. στϑδῦ. ὅγνο. 7: 64): 

Ποοΐογ᾽ς ογζε, νυ ἢϊ5. Π|ε Όγ Νναϊΐοῃ, αὐγαησεά ὃν Το μη 
ΚΟΡΙο, Μ.Α. ϑιχίῃ Ἑάιίϊοη, 1874. 3 νοὶβ. ϑνο. 17, 115. 64. 

[πε ἰεχί 845 δίδησεά ὃν Ϊοῆη Κοῦϊο, Μ.Ὰ. «2 νοΐϑβ. 
1875. ὅϑὅνο. 115. 

ξδιυεῖς Ἡγογζδ. Ἑαιίεά ὃν ΚΕ. ΚΝ. [ε1{, 9.Ὁ. ὃ νοῖα 18 
θνο, 12. ἸοΟ;». 

εαγϑογς ᾿ξ αῤοσηίίον ο7 ἐΐε (γοσά. ἸἘενβεά δηά Ἴογίεοίεα ὈΚ 
Ε.. Βυτίοῃ, ).). διχίῃ Ἑάιίίοη, 1877. ϑὅνο. τον. 64. 

͵]αΐϊεγίαηα᾽ς Κιόυΐστυ ο7 116 7)οεΐγίηε 975, 16 Εηελαγῆεί, τῇ 
α« Ῥτείαςα ὈΥ ῃ6 αἴθ ΒΙβῃορ οἵ ᾿ομάοηῃ. Οσοόνη ὅὃνο. 6. 64. 

----- γγογᾷο, νυ ἢ 1.16, ν ΒΡ. δὴ Μι]ἀδσέ. Α πεν Εαϊίοη, 
ΙΓ οορίουβ Ἰμάθχοβ, ὁ νοὶβι 1ἰδρό. ὅνο, 21.115. 

"Γλεαΐγ᾽ς 7{ἰμςίγαίοηι ο77 ἐλς δοοῖ 977 (ογεητοῦι ῬΚγαγεγ. Α πενν 
Ἐδιίοη, 1846. ὅνο. 55. 

γε. «4 (αέαίορτο ο7, ἔζο Ογίρίμαξ Τογἧς 97) ὥξοδρ γε, 
ὉΥ ὟὟὟἥ.. ᾽ν. Θμσσευ, Ὁ... 1865. ϑὅνο. 35. 64. 

͵δοοοῦ ξπρδῆ Ῥογῆδ. ΒΥ Τ. Ασηοῖα, σὰν 
1869-1871. ϑὅνο. 12. 15. 

.-ὀ 7 γ2αζορηα. ΝΠ της Θαρρίοπηθηξ πονν ἢγϑὲ εὐἀϊξεά. 
Βγ Οοιίμαγὰ ΠροΒίοτ, 1869. ὅνο. 75. 
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ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΤ, ΑΝῸ ὉΟΟΜΕΈΝΤΑΗΥ ΟΒΚΗ. 

γε δαγγοτυς, α Ἐεοοτά οὗ {πε Ε χα παίίΐοη οἵ ϑερυ!ο γα] 
Μουπάᾶβ ἴῃ νατίου5 ρατίβ οἵ Ἐπραπᾶ. Βυ ΔΝ]; αγὰ ἀτεεηνεῖ!, Μ.Α., Ἐ.5.Α. 
Τορείποσ τ ἢ Τ)εβοσγιρίϊοη οἱ ΕἸρατεβ οὐ 51.115, σεποσαὶ Ἀατλατῖτβ οη Ῥτα- 
Ἠϊδίοσίς Οτδηΐα, δηᾶ δὴ Αρρεπαᾶϊχ ΡγῪ ἄβοτρε Κο!]εβθίοη, Μ.)., 1.5. 1877. 
Μεάϊΐϊστη ὅνο. 255. 

γον. 441 7γεαϊζεό τῤοῦ }6 ((ογηηηο 7 τὸ 97), Ἐηρζαηα, 
σοΙηροβεά Ὀγ οτάεσ οἵ Κίηρ Βαναια 1. ΤῊς ΕὙΘΠΟΙ Ταχί σαγαία]]ν τανϊβεά, 
ἢ δη ἘΠΡΊΙΞἢ Τταπϑίαίίοη, [πἰγοδποίίομ, πα ΝΝοίεβ, Ὁγ Ε΄. Μ. ΝΊοΠοΙβ, Μ.Α. 

2 γοΪ5. 1:δόρ. ογΔ] ὅνο. 1τἦ. 16-. 

Οἰαγοραογς δον 97 116 Μοδοίήο απὰ Οἰν!] Δαΐβ ἴῃ 
Ἐηρ]δηᾶ. 7 νοΐϊβ. 1829. 1ϑιηρ. 14, 15. 

(ἰαγοημαίοης [7Π|5107.}γ 9.7 116 Μοδοϊζίον απ Οἰν!] δ αΐβ πη 
ἘπρΙαηαᾶ. ΑἸβο ἢἰ5 11{6, νυυττεη ΌΥ ΠΙΠΊ561, τη ΥΒ]Οἢ 15 ἱποϊαάεα ἃ (οη- 
τἰηπιαίϊοη οὗ 15 Ἡϊ βίου οὗ {πε αταπά ἈδΡε]]οη. ΥΊΓΒ οορίουβ 1πάδχϑ5. 
Τη οπα γοϊπηια, του] ϑὅνο. 1842. 1. 25. 

Οἰϊρμίορς Ἐ21Ἴοηη6 7 ἐ.ς ας Π͵εἰζργιεῖ. τ85τ. ὅνο. 6-. 64. 

---- Φ2211077216 97) 116 ας 11 Κ᾿ ογμαηῖ. τ854. ὅνο. 75. 

Οογῤυς Τοοίουνε δογεαίθ. ΤῊΣ Ῥοείίν οἵ ἰῆς ΟΙά Νογίμεγη 
ΤόΠρτια, τότ {Πη6 Ἐλιη]1εϑὶ ΤΊμηες ἴο {Π6 ΤὨΪϊτίθθηίῃ Οεηΐασγ. ἘΙἰ64, ο145- 
Β:Πε4, δηα ἰτδηβ] αἰεα, ἢ Τηἰτγοάποίίοη, Εὐχοῦτϑιβ, απα ΝΝοΐίεβ, ὈῪ απαργαπά 
γΙρίάββοη, Μ.Α., απᾶ Ἐ᾿ Ὑουκ Ῥονεὶ], Μ.Α. 2 νοὶβ. 1882. ὅνο. 425. 

Τγόθηεαη (Ες 4.).. Πἤϊείονγ ὁ 116 ΜΜογηταη (ογιχιοοΐ 97) ἘἾΊ.9- 
ἰαγαῖ; 15 (διιβεὲβ απὰ Βδϑαϊῖ5. Τῃ 51χ Ψοϊυπηεβ. ὅνο. δ5Ζ. 95. 6(. 

1719 Κρῖρη 9.} Τχεϊιαρ ωΐμδ απα 106 ““σοσ5δῖοτ οὗ 
ΗξητΥ {πε ΕἸγθῖ, 2 νοἱβ. ὅνο. 1Ζ. τό-. 

Οασοοΐρηθς 1 ἠοοίορίσοαί ἤἠεϊοηαγγ (“Τιρεγ Ψεηίαξαπι᾽ἢ: 
Θεϊβοϊεα Ῥαββαρθϑ, ΠΠπδἰγαιηρ' [ΠῸ σοπάϊοη οἱ ΟΠατοῃ δηά Βίαίθ, 1403--1458. 
ὙΠ δὴ Τηἰγοάποίίοῃ ὈΥ [δτη65 Εἰ. Τποτοὶά Κορεῖβ, Μ.Α.. 51241] 4ἴο. 105. 6. 

αρπα (αγία, ἃ σατεία] Ἀερτηις. Ἑάιεά Ὀγν ΝΥ. δέυθθ5, 1).1Ὁ. 
1870. 4ἴο. 5.1 Π66, 1. 

Ῥαρεῖο οἱ “ῆῖὶ|γασμέα Βεαίξ Οἰαμῆ. ἘΔ|εά το αὶ Ὑψεὶ ἢ - 
(εηίατν ΜΡ. ἴπ {πΠ6 ΤΑΡταῖΥ οἵ Οοτριι5 ΟΠ τὶδίὶ (ο]]εσε, Οχίοσά, νυ δη Τη- 
ἰτοαποίίοη απα Νοῖδββ, ῬγῪ Εσεάργιοκ Μείοαδ!ε, Μ.Α. 51.411 αἴο. 51Π| σονεῖβ, 6ς. 

γοίΐδεΐς οὐ {λε 7, ογάς, ᾿Ἰπο] αἀ!ηρ [Πο56 ῃο ἢ ἤανε Ὀεεη εχ- 
Ραυπρεᾷά, οι 1624 ἰο 1874; ψῖτ Ἡ!βἴοτοαὶ] Τηἰτοάποίίοηβ. ἘΔ εα ὈῪ Τ7ϑῃη65 
Ηὰς ΤΠοτοὶα Ἀόορεῖρ, Μ.Α. 1875. 2 νοὶβ. ὅνο. 24. 25. 

ρον (7. Ε΄. 1... Ηὐδίοῦν ὁΓ ἀργερζγε σμα γῖζός ἘΜ 
Ἐπρ]δηά, Α.Ὁ. 1259-1702. 

ΨοΪ5. 1 δῃὰ 11 (1259-14ςο). 1866. ϑὅνο. 22. 25. 
ψοΙ5. 1Π| πᾶ ΙΝ (1401--1582). 1882. ὅνο. 22. 105. 
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δαχοη (ὐγοηίείος (7 πτῦο 97), ἐΔ6) ῥαγαζίοί, νυ ἢ ΘαρρΙ]επχεηΐαῦν 
Ἐχίταοί5 τοστη ἰμ6 Οἰμεῖβ. Βαϊρα, τ Τηϊτοαποίζοη, Νοίθβ, απ α (ἱοβ- 
ΒΑ Τ18] ΤπηΠα6χ, ὈΥ 1]. Εδι]θ, Μ.Α. τδόρ. ὅνο. τύ-. 

δ Ζηεγίμηρα δαρα, ἱπο]αἀϊησ πῃ 6 15] επἀΐησα ὅαρσα οὗ Τιαννπηδῃ 
Θίαμ]α ὙΤΠογάβθθοη δηα οἴπου ψουκ5β. Βαϊεαὰ ΡΥ Ὅτ. Θυαθταπα Ψιρἤίβθοῃ. 
ἹπΖ νος. 18.785. ϑνῶ. 27: 2", ᾿ 

Υογ ἢίαγς. Τῇε ΡΙαγνϑ ρεγίογηεά ὃν {πε (γαῖ οὐ Μιυϑίεγιεβ 
οἱ Ὑοὐκ οἡ {πῸ ἄδαν οἵ (οτριβ Οἢτιβίῖ πὶ {π τ4ϊΠ, ᾿δίῃ, δπα τότ οεπίυτιεβ. 
Νοῦν ἢΠιβί ρῥυϊηϊεα ἴτοπὶ {π6 ππίσια Μ5. ἴῃ [Πς ΤΡτατν οὗ Τοτὰ ΑΒΗ ΡΟΣ ἤδη. 
Βαϊοα νι Τηϊτοαάποίϊοῃ απα (]οόββασυ ὈΥ πον ΤΟυΪτηΪη σαι. ὅνο. 215. 

ὁ Ζαζηεες τ14αἴ6 707. ἐΐ6 ζὔρῖυεγ εν ο7 Οχ7ογά, απαὶ 7ογ ἐΐο (οἰζορες 
αΔηα ΗΔ4115 {πογεῖη, Ὀγ {π6 ]π᾽νογβιίγ οἵ Οχίοσα (ομητη!ββϑίοπθιβ. 1882. ὅνο. 
20, ΟΖ. 

οζαίμία ζ7ηιῖυδγεϊαϊ,ς Οχοοι5ῖ5. τ885. ὅνο. 55. 

7126 χαηργαζίογε δ ̓αΐζείθς 70» 6 722ργέες οὐ 8.4.; Β. “5:5. 
5.(.2., απ 8.3. ἸἈενιβεᾶ ἴο Τυηἱγ Τεῖτα, 1885. ὅνο. ϑενψεα, 15. 

7116 διέμαίεηίς Παηπαδοοξ ἴο {6 ζγρμῖνογοίίν αηα (οἰίορος οὗ 
Οχγογά. Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 25. 64. 

7116 Οχγογα ζὕρμίσνεγοίέν (αἰοηααν 207 116 γεαγ τ886. (τοόνῃ 
ὅνο. 45. 6. 

ΤἼΘ ρῥτεβεηΐ ΕδΊοη ᾿πο] πᾶθ5. 811 (655 1 1515 πα οἴμογ {Πηϊνεσβιιν ἀἰβ οί! 5 ΤῸΣ 
[886 ἤνε γεαῖβ επάϊηρ ψΊ 1885. 

ΑΙἸδ5ο, ΒΌΡ]Θι θη αΥ ὕο {88 δῇῆονϑ, Ῥσυΐοθ 55. (Ὁ. 606), 

7116 Πογιοιγς Κορίςίον ΟἹ ἐλ ζ7ρίνογ εν οΥ Οχγογα. Α σοπιρ]εΐα 
ἈεοοΙά οἵ {9]π᾿νευϑιῖν ΗΠ οποῦτβ, ΟΠοετβ, Π᾿ϑποϊίοηβ, απ (585 1515; οὗ ἴῃ 8 
Ἠδαάβ οἵ (ο]]ερα5, ὅζο., ὅζο., ἔγοτη (8 ΤἬϊγίθθηίῃ (ὐεπίατυ ἴο 1883. 

ΜΑΤΗΒΙΜΑΤΊΟΣΚΞ, ΡΗΥΒΊΙΟΑΙ, ΒΟΙΕΙΝ ΟΕ, ὅσο. 

“οἰαμα (.ΠΠ- ἸΖ.., ΧΧ...,. Σ.Κ.5.). «γχοῤεὙὶς 7, 1286 Τα το 
.527165 1722 16 Οχγογα ἤιδειέηε, τ867. ὅνο. 25. 6«. 

,ὲε }αγγ (2) γ. 41.).. Οοηιῤαγαΐΐυσ “παΐογην 977 16 Ἰερείαζίοθ 
Ογραγις οὐ ἐλε ]ηλαρογοραηις αγιαἰ Ζγ7ι5, ᾿ΥΑΠΒ] ας δηα Απποίαϊβα ΡγῪ Ε, Ο. 
Βονασ, Μ.Α., Ἐ.1..5., δὰ Ὁ. Ἡ, ϑοοίι, Μ.Α. ῬΕ)., ΕἸ Ὁ 
Βαπατοα δηᾶ ἰοτίγτοπα νγοοάοαίβ δηα δὴ ἱπάθχ. ογαὶ ὅνο., Βα] τόσοοοο, 
τ. 25; ΟΖ. 

Μὴ ον (33.). Οπ εογίαϊη Ἰγαγέαϊίογις {τη 116 Ἰοεαὶί Ογραις οὗ 
ἐλε }α55εγε5 ἐλαΐ λανε λϊλεγίο ἐδεαῤεα γιοΐεο. “Γταπϑ]αϊθα Ὀγ Εἰ, [. ΒΕ]], Β.Α.., 
Δηα εἀϊίεά, ΜΙ] δῃ ΑΡΡεπαϊχ, ΡΥ Δ. Η. Θδιτοά, Μ.Α., ΕᾺΝ.5. ὙΠ ΡΙαία5. 
1878. 4ἴο. ΡῬΑΡΕΙ οογοῖ5, 75. 64. 
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ἢγῖοο (Βαγίλοίοηεσευ, 77.44., 5...5.). 7 γεαζίςο ογι 771717111657γταἦ 
(Οαζοιεζμς. 

ΝΟ]. 1. ΤΙβεγαπεῖαὶ α]ουϊι5. ϑεοοπά ἘΠ τΊοη. ὅνο. 145. 6. 

ΨΟΙ. 11. Τηΐεσταὶ Οδ]συϊι5, δ] υϊι5 οὗ Νατγϊαίοηβ, απ ΤΙ γθη 141 Ἐ αα 1015. 
ϑεοομά απο, ιτϑδόρ. ὅνο. 185. 

ΨοΪ. 111, διαίίοβ, ἱποιπάϊηρ Αἰἰγαοίίοπβ; ΤΥπδυηΐοβ οὗ ἃ Μαϊουίαὶ Ῥατίῖοῖο. 
ϑεοοηᾶ Ἐαηίομ, 1868, ὅνο. 1ύ-. 

ΝΟ] ΤΙΝ. Τυγπδιηΐϊοβ οὗ Μαίογαὶ ϑγϑίθυαβ; τορϑίῃου ἢ ἃ ομαρίεσ οα ΤΠθο- 
ΤΟΊΙοα] Τυγηδιηΐοβ, Ὀγ ὟΝ. Ει, Τοηκκίη, Μ.Α., ΕΕ.5. 1862. ὅνο. τύ-. 

ἢγξελαγα ((., 22.22.,.Κ..5.). ὥγαποριορίγία Νουα Οχορ θη 515. 
Α Ῥμοϊίοχηδίσίο ἀείθυτηϊπαίίοη οὐ ἐηΠ6 τηαρηϊίαεθθ οὐ 411] ϑίατϑ ν]βί]6. ἰο {ῃ6 
Πα]ςαα εΥὐ6, ἔγοτη {πΠ6 ῬΟ]β ἴο ἰβξὴ ἄξερτβεβ βοιπίῃ οἵ (Π6 Βαπαίοσ. 1885. Ἀόογαὶ 
δγο. 85. 6. 

------ “Τ :ἱγογιογισαί ΟὐὐεογυαζἼοηις τάς αὖ {6 []ηϊνεγϑιν 
ΟΡ βεσναίογσυ, Οχίοτια, πὑπάρσ (ῃ6 αϊγθοίίΐοη οὗ Ὁ. Ῥηϊςοματα, ).. Νο. 1. 
1878. Ἀογαὶ]ὶ ὅνο. ρΡᾶρεὺ οονεῖϑ, 35. 6, 

Αἰχραμαῖ᾽ς (ογ74ςβοηα γι. 977 εϊογίς 7767: ο7 116 τη (δγιί77, 
ἢ ΤΑΡ0]6 οἵ (οπίεηΐβ ΡΥ Α. ἀε Μούρδῃ, δπᾶ Ἰπάᾶθχ ὃγ {πα εν. Τ. Κἰσαπά, 
Μ.Α. 2 νο]β. 841-862. ὅνο. 18.. 64. 

 οὐλοσίον ((σέογρε, 7... .Κ..5.). «δελομίζῇε αῤεγς αμα “4 4- 
ὦἴγέδεες, Αττδηρεά δηᾶ Βάιίεα ᾿ν ΥΠΠ]Πδι Τατηει, Μ.Β., ΕΚ.5. ὙΠ ἃ 
ΒΙΟΡΤΑΡΉΪΟΑ] Θςείοῃ ὈγΥ Βαναγά Τυ]οσ, ΕΝ. .5, ὙΠ Ῥοτίσγαις, ῬΙαΐεβ, ἀπά 
γοοάοσιίθ. 2 νο]β. ὅνο. 12. 45. 

ἡγεεἠευοοά (Ὁ. Ο., 17,.4..}.Κ.5). Ζάσεαμγημς Ἐρἠογμοίορ,οῖες 
Ιοῤεϊαη25, ΟΥ ἃ 1) εϑογιρίϊοη οἵ {Π6 γαγεϑὶ Τηβεοίβ ἴῃ {πε (ο]]δοίίοη σίνεη ἴο 
1π6 ὕ9ηϊἹνετχϑιίν γ με Ἀδν. ΔΥΠ]Π]ΠΙ1α Ηορα. ΔΙ 40 Ῥ]αΐεβ. 1874. 5118]]} 
[ο]1ο, ἢ 41 τηοόγοόοοο, 77.105. 

σε Ξξαϊοὰ ἀδορῖῷ οἵ {θὲ ἘΞαϑί. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕῸ ΒΥ ΝΑΒΙΟῦΚ ΟΕΙΕΝΤΑΙ, ΘΟΗΟΙΔΕ5, ΑΝῸ ΕΠΙΤΕ. ΒΥ 

Ε, ΜΑχ ΜῦμμΕΒ. 

[Π ετὰν ὅνο. οἱοίῃ.1 

ΟἹ Ἐ' Τῆδ {Πρϑηϊβϑῃηδαθ. Τταμϑίαιἐ ὃν Ε. Μὰχ ΜΠ Υ. 
Ῥαυὶ 1. ΤῊ Αλᾶπάοργα-τπρδηβηδά, ΤῊΣ Τα]αναϊκᾶτα- τ ραηἰβῃαά, Τῆς Αἰΐατεγα- 
ταν αἴκα, ΤΠ Κα ἀπιϑῃ 1 8 Κ1- Ὀυδ ἢ πγα7ζα- πραπὶϑμαάᾶ, απὰ ΤῊΣ Ν ἃ σαβαπαγι-βα)ἰϊᾶ- 
ὈΡΔηΪδμαα. τος. 6]. 

ΚΟ]. 11. ΤΠῸ δεογεά Τὰν οὗ ἰῃ6 Ατγαβ, ἂ5 ἰαυρμὲ ἴῃ {πε 
ΘΠ οο]5 οἵ Αραβίδιηθα, Αδαυίΐαμμα, Ὗὶ ἀβιβῃζλα, ἀπὰ Βαπάμᾶναμα. Ὑτδηβὶαίβα ὈῪ 
Ρτοῦ, ἀεοῖρ ΒΌΆΒΙευ. Ῥατὶ 1. Αραβίδιωθα αῃὰ (Θαυίαπια. 1ος, 6(. 
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νοὶ. 11: Τα ϑεοεεα Βοοῖζβ οὗ (Οἶδα. Τμε Τοσχβ τ 
Γαοϊδηΐϊδη. ΤΥΙδηϑ᾽αἰθα ὈῪ 7απηε5 Γεσρα. Ῥατ 1. Τῆς ϑῇὴ: Κιηρ, ΤῈ ΒΕεΙ1- 
σίοιβ ροσγίίοηβ οὗ {Π6 581 Κίηρ, απᾶ ΤὩς Ἡβίᾶο Κιίηρ. 125. ΟΖ. 

ΝοΪ]. ΙΝ. Τῆε Ζεηά-Ανεσία. Ττδηϑίαϊεά Ὀν 8π|ιε5 ᾿αΐηε- 
ΒΈΕΙΕΙ. ἘΛΔΙΓῚ: ὙΠῸ νεπ 1686: τοῦ. ΟΖ. 

Νο]. ΚΝ. Τῆς Ῥδῆϊανὶ Τεχίθ. Ὑταποαϊεα. Ὦν Ἐς τ ον 
Ῥατὶ 1. ΤῊς Βυπάδῃϊς, Βαμγηδη Ὑαςσί, πα δηδγαβί 18-σμᾶγαβθὶ. 125. 6. 

νος. ΝῚ δῃά ΙΧ. Τῆς Οὐυτᾶη. Ῥαγίϑ 1 δηά Τ|. ΤΓΑΠΕΙΒΈΟΕΙ 
ὉΥ Ε;. Η. ῬΑΙΠΙΘΥ. 215. 

Νο]. ΝΊΙ. Τῇε [Ιπϑεξαΐε5 οἵ ψιβῃσα. Ὑταηϑιαιεα Ὀγν [0115 
ΠΟΥ. τος. 6. 

ΝΟ]. ΝΊΙΙ. Τῆς Βμαραναάσία, στ ΤῈ ϑαηαίθιυσδενα, δηά 
ΤΙς Απυρῖιᾶ, Ττδηβὶαίεα Ὀγ Καβῃϊηδίῃ ΤΥ Ραῖ ΤΕ Ιαπηρ. τος. 6. 

νοὶ. Χ. Τῇε Ὁπαπηπηαραάα, ἐταηϑ᾽αιεα ἔγοπὶ ῬΑ] Ὀν Ε, Μὰκχ 
ΜΊΠΕΥ; δπά Τῆς ϑυιία-Νιρᾶία, ἰταηβ]αϊεα τοι ῬΑ] Ὀγ ΚΝ. Εδιβθ0}}; Ρεΐηρσ 
Οαποπῖοαὶ ΒΟΟΚΒ οἵ {πὸ Βυααῃ!δίβ. τος, (0. 

Νοϊ. ΧΙ. Βυάδάξπίοεε δυϊία5. Τιδηϑίαϊεα ἔοπν ἘΔΠ ον 
ΚΠγ5 Πανὶ 5. τ. Τῆς ΜαμᾶραγηΡᾶπα ϑαυζίαηΐα ; 2. Τμα Ὁ Πατησπα- ζα κκα- 
ῬΡαναϊίζαπα ϑαυίία ; 3. Τῇε Τενίσρα ϑυϊίαπία; 4. Τα. ΑἸἰκαήκμαγγα ϑείία ; 
5. ΤΙὮς ΔἜΈΓΟΚΗΙ]α ϑαίία ; 6. Τῇςε Μαμᾶ-βυάαββαηα ϑαίίδηΐα; 7. Τῆς ϑαθρᾶβανα 
ϑυίία, τος, 6. 

ΝΟ]. ΧΙΙ. Τῆς «ϑαΐαραιπμα- Βγδ ῃπηασα, δοσογάϊησ ἕο {πε Ταχέ 
οἵ 6 Μδαμγαμπάϊηα ὅομοο]. Τγδηβιαίῖεα ΡΥ {{|1π| Ἐρρεϊίηρ, Ῥατί 1. 
ΒοΟΙ5 1 δῃμα 11. 125. δώ. 

ΝοΪ. ΧΙΠ]. νίηανγα Τεχίβ.. Τιδηϑαιεά ἔροπιὶ π|Ὸ 
ΤΟ νν. ΚΠν5 Τθανὶ 5 απᾶ Ἡδγπηδηη ΟἸ]άθηΡεῖρ. Ῥατὶ 1. ὙΠὲ ῬδεμηοΚΙΒα. 
ΤἼΤΠε Μαμᾶναρρα, -ἸΝ. τος, 6ω. 

ΝΟ]. ΧΙΝ. Τῆς ϑαογεά 1 αν οἵ {πε ἄτγνψαϑ, ἂ5 ἑαιρῃέ ἴῃ ἐπε 
ΘοΠοοΙ5. οἱ Αραβίαιηρα, δυίαιηα, Ν᾽ ἀβιϑῃζλα δμα Βαιάμπᾶγαπα. Τυδηβὶαἰθα 
ὈγΥ ἀεοῖρ Βίῃ]εσ. αι 11. ΜΝ βιϑῃέλα ἀπὰ Βαυάμᾶναπα. τον. 6, 

Νο]. Χν. Τῇε Τῦραηίθμαάς. Ττδηϑίαιεά ὃν Ε. Μαχ ΜΏΠΕγσ. 
Ρατί 11. ΤῊε Ἰζαζλα- τ ραηῖϑῃαά, ΤῊ Μυλραακα- τ ραπιβηδα, ΤῊΣ Ταϊεἰτῖγακα- 
ἸΡΑΠΙβηδα, ΤῊΣ Β)2η βτγαζγαῖκα- ρα ηἸβηαα, ΤῊΘ ϑνείαςναΐατα- "ρα ηἸ5ηδά, ΤῊΘ 
Ῥτγασ7ία- ρα η 5 η δα, ἀπὰ ΤῊς Μαιίγᾶγαα- θυ ἢτηδ7ζα-τπραηβηαα. τος, 64. 

ΝοΙΪ. ΧΥΙ. Τῆε ϑαογεά Βοοῖβ οὗ Ομΐπηᾶ.. Ὑπὸ ΤΟΣ τς 
{ποϊδηΐθα. Τυδηβὶαἰθα Ὀγ 7απλε5 Γαρρο. Ῥατί Π|. ΤῈ Υἱ Κίηρ. τος. 64. 

Ψοϊ]. ΧΥΝΙΙ. Ννίμαγα Τεχίβ. ᾿ Τιδηβϑίδίεά ἔοτῦ ἘΠῸ ον 
᾿ ΤΟΝ. Κμγ5 αν β δπᾶ Ἡδιτηδπη ΟἸἀδηροῖρ. Ῥατὶ 11, Τῆς Μαβᾶναρρα, 

Υν-Χ. Τμε αἰήϊαναρρα, -11Π1, το», 6« 
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Ὁ ΧΥΤΙΙ. Ῥαθΐανὶ Τεχίβ. ἸΤιδηβίδίεα. ὃν Ε᾿ ὟΝ. Ν᾽ ὅϑέ, 
ῬαγΕ 11. Τς Τδαϊδιίδη-ῖ Ὠ1η1Κ δηᾶ ΤῊς ἘΡ 5.165 οἵ Μδηϊδοζηαγ. 125. 6, 

Νοϊ]. ΧΙΧ. Τῆς Ἐο-5Πο-Πἰηρ- σαη-Κίησ, Α Τιῖε οἵ Βυάδάδα 
ῬΥ Ασναρῆοσμα Βοαμϊβαϊίνα, ἰταηϑ᾽αἰβα ἔγουη ϑδηβιςτιε Ἰηΐο ΟΒίπαεβα Ὀγ ΤΠ 6τ- 
ΤΉΔΙΆ ΚΒ δ, Α.Ὁ. 420, δηα τότ (ἸΒη6586 ἰηΐο ἘΠΡΊ5ἢ. ὈῪ ϑδτηταὶ Βεα], τον. 64. 

Νο]. ΧΧ, Ννίηανα Τεχίβ. Ττδηϑαίεά ἔγοηλ ἴῃς ῬΑ Ὀγ Τ. ΝΥ. 
ΚῊγ5 Τανια5 δαπα Ἡδυηδπη ΟἸἀθηρθεῦρ. Ῥατίὶ 111, ΤΕΣ ΑἸΠ]}αναρρα, ΤΝ--Χ]]. 
τοῦ, 6. 

Νο]. ΧΧΙ. Τῆς ϑδάδαμαιμηδ-Ρυσαατγῖκα; οὐ, {πε Τιοίπ5 οἵ {πε 
Ἴτιθ 1 αν. Ττδηβὶαἰεα ᾿γ Η. Κετη, 125. 62. 

ΝοΙΪ. ΧΧΊΙ. (Οἰαἰπα- υϊγαβ. Ὑταηϑαΐεά ἔτοπὶ Ῥγάκει ὃν Ηει- 
ΤΩΔΠη ϑοοῦθὶ. Ῥατὶ 1. Τπε Αὐᾶτδῆρσα-Βϊτα. ὙῊΘ Κα]ρα-ϑ τα, τος. 6, 

ΝΟΙ. ΧΧΊΙΠΠ. Τῇε Ζεηά-Ανεβία. Τταηϑίαίεα Ῥγ [4π|65 1) 4.- 
τηδϑίεϊεσ, Ῥατί 11. Τα ϑτόζβαῃβ, Υδείβ, ἀηα Νγᾶγι". 1οσ. 6, 

ΟῚ ΧΧΙΝ, Ῥαΐΐαν!. Τεχίβ. ἸὙΤταπϑὶ ας ὃν ΗΕ, ΑΝ. δ ΈϑΕ, 
Ῥατί Π1, Ῥϊηδ-ῖ Μαϊπδρ-} ἹΚΗΪταά, ϑἰκαπᾶ-οταδηῖκ, ἀπὰ 544-Τὴὰγ. τος. δώ. 

Ξοοοια 5'ου 685. 

ΝΟΙ. ΧΧΥΙ. Το δαϊαραίμα- Βγάῆπιασα. Τυδηβεα ὉΥ 
711105 Ἐρρεϊίησ, Ῥατί 11. 125, ὁ“. γιέ μόΙ]λφα. 

οΙ]5. ΧΧΝΤΙ απὰ ΧΧΝΙΠ]. Τῆς ϑδοιεά Βοοϊςβ οὔ (Ὁῇμΐπα. 
ΤΠ6 Τεχίβ οὗ (οππιοϊαηΐθη, Τιδηβ]αἰθα ΡΥ 7απηθβ Τα ρρο. Ῥαγίβ ΠΠ1| δπά ΤΥ. 
ΤῊ 11 ΑἿ, οσ (᾿ο]]εοιίοη οὗ Ττϑαιβεβ οἡ {μ6 Ἀπ]65 οὐ Ῥσορτίθίυ, οὐ (σεγοτηοηΐβ]" 
ὕξβαρεβ. 255, μιὲ μόλε. 

ΤῊ [Ο]]ονίηρ ΝοΪυτη65 ἃτα ἴῃ [6 ῬΥΊΕΒ5:- 

Νο]. ΧΧν. Μϑηυ. Τιδηϑαιεά ᾿γ ἀεοῖρ ΒΌΠΙεγ. οὶ. 1. 

ΔοΙ]9. ΧΧΙῚΧ δηά ΧΧΧ. Τῇε ἀγίηγεα-ϑὐξτας, Ε]ε5 οὗ Ν εάϊς 
Τοτηθβίϊο (εσεηοηΐθβ. Ττδηβὶαιεα ΡΥ Ἡδιτηαηη ΟἸάθηρετρ. Ῥαγίβ 1 δηᾷ 11. 

ΠΟ ὙὝπΠει᾽ Ζεηά-Ανεθῖα. Ῥαζὲ 1Π|}Ο᾽- Τῆς Ὑάβπᾶ, 
ψιβραταᾶ, Αππαρδη, ἀπὰ αᾶῃβ. Ὑταηβὶαἰεά Ὀγ {π6 Ἀδν. 1,. Η, Μ1115. 

ΝοΙ. ΧΧΧΊΙ. Νεάϊς ΗἩγηη5. Τταηβίαίεά Ὀγ Ε. Μαχ Μι]]εγ. 
ΔΤ Ὶ. 

ΝΟ]. ΧΧΧΙΠ. ΜΝάεγαάα, δηά ϑοπεὲ Μίηογῦ 1ιανν-Ῥοοΐςβ. 
Ττγαμϑαἰεα ὈῪ {π|1π|5 [ο11γ. [2 γε2αγ1710. 

ΟΙ ΧΧΧΙ͂Ν. Τῆς ψεάδηϊα-Θυξίας, νἱτ δαϊίζατα 5 Οοῖ,- 
τηθηΐαιυ. Τταῃβὶαἰεα ὃγ ἃ. Τῖραῦί. [2 γεβραγῆ71ρ.] 

ἜΈ 7716. εοο,αῖ .567165 τοῦ εογι5ῖεἐ ο77 7 τυέγιξγ- 1027 Ἰοζμέηηδς. 
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(Ἰατοϊσιι λ7155 ϑοῖοβ. 

Ι. ἘΝΟΤΙΙΒΈ, ὅτο. 
4 1ϊγεΐ Κοαάζηρ Βοοξ. Ἐν Μαγίε ἘΠοΐεης οἵ Βεγη ; δηά 

εαἀϊεα ΡῪ Αππθ . ΟἹουρη. Εἰχίσα ἔοαρ. ϑὅνο. 5Ε{ΗῚ σον εῖβ, 4). 

Ουργά Κοασύμρ' Βοοῖ, Ῥατὶ 1. ἙἘογ 141{π|| ΟΠ άτεη. Ἐπχεζα 
ἔοδρ. ϑὅνο. 5{ΠΠ σόνεῖβ, 6. 

Οχογά Κρασηρ Βοοξ, Ῥατὶ 11. Ἐρζγ [υπίοῦ (ἰαθθαβ. Ἐχεα 
ἴοςαρ. ὅνο. δ σόνεῖβ, 6. 

“45 Εἰ ρηηοηίαγ» Πηιρίϊδ Ογαρερηαν πα Ἐχογοῖδο δοοῦ. ἘγΥ 
Ὁ. Νν. Τάποοοῖ, Μ.Α. ϑεοροπά Ἐαιίίοπ. Ἐ χίγα ἴς8Ρ. ϑνο. 1 τς 

4» Βηρίϊδ Ογαηηηηαν απαΐ ι ἐααϊηιρ Βοοῖ, ἴού Τιοννεῦ ΕοΥπης 
ἴῃ ΟἸαβϑῖοαὶ ϑοῆοοΐθ. ΒΥ Ο. ὟΝ. Ταποοοῖ, Μ.Α. Ἑουτσίὰ Ἑάϊίοη. Ἐχίγα 
ἴοαΡρ. ϑὅνο. 35. 64. 

7 γριεσαξ διείρείζογις γγοῦι {λε δοςέ ΠΕ 7γκοϊ5λ ΤΠ 7 γ1267ς, νυ ἢ Τηΐτο- 
ἀποίοτυ Νοίϊοεβ. ϑεοοῃμᾶ Βαιτίοη. 1Ι͂ῃὼ Το Ψοϊαπηοβ. ἘΕἰχίτα ἴσαρ. ὅνο. 
25. 64. 680}. 

οἱ]. 1. Τιαἰηοσ ἴο Βευίκεϊου. γο]. 11. Ῥορε ἴο Μδοαδιῖαυ. 

“δα (Ξ. Ο.,.1.1.}2.Ν. ἁΔφῤοοῖς ο7 ΤΡοόΐγ».; Ὀεῖπδ τεσσ 
ἀοΙνετεά αἱ Οχίοστά. Οτόνη ὅνο. 1095. 6. 

ΑΙ δοοῖ 707 ἐλ ερήηηον 1711 “Ἰγισίο- δαχοι. Ἐν ομη Ἐδεῖα, 
ΜΑΑ. Τιμϊτὰ Ἑάδιτίοη. Ἐχίσα ἴοαρ. δνο. 2. 6. 

“41 “τσ]ο-'αχοῦ Μιοασογ. Τὰ Ῥίοβε δηά Ν εῖβθο. ΔΜ αταπ)- 
τηφίϊοα] Τηϊτοάποίίοη, Νοίεβ, αηα Ο]Ἰοββασυ. ΒΥ Ηδξητυ ϑινεεί, Μ.Α. Ἑουτσίῃ 
Ἑατοη, Ἀδνὶβοά αἀπα Ἐπ]ασρεᾶ, Ἐχίγα ἴοαρ. ϑνο. 85. 6. 

41» “γισίο-αχοη γίηεον, τοί (ὐγαηεηιαν, Δ οΐδς, αγιαὶ (σἶο55477. 
ΒΥ 186 βαπηβ Αὐἴῆοσ. ϑεοομά Ἑάϊίοη, Ἐχίγα [ςαρ. ὅνο. 25. 61. 

Οἰά ξηρίε Κεααϊην γέηιογς, εὐἀϊςα Ὀν Ηδητν ϑνεεῖ, Μ.ΚΑ. 
1. ϑεϊεοίεα Ἡουη11165 οὗ ΖΕ] το. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο., 5:1} σονεῖβ, 1.5. δα. 
11. Ἐχίταοίβ τοιὴ ΑἸτοᾶ᾽β Οτοβίαβ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο., 5Ε{Π σόνεσβ, 1.5. 6. 

}1γε1 “7146 γιοίϊολ γέμον, το Ογαηημαν ἀραὶ (σἰο55 477. 
ΒΥ [86 βαπῖα Αὐΐμοσ. Ἐχίτα ἔοαρ. ϑὅνο. 25, 

71ὴς ἐλϊιοίοογ 977 116 Εηρίλ Τοηρθ. ΒΥ ]. Ἑδτγὶς, Μ.Α. 
Ταϊτὰ Ἑιτοη. Ἐχίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 75. 64. 

“1 7εοίαηαῖῖς ἢ γίγηογ, ἢ (ὐσαμηπηαγ, Νοῖθϑ, απαᾶ Εἰ] ϑϑαγνυ. 
ΒΥ ἴδῃε βαπῖα Αὐΐμοσ. Ἐχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. 35. 6]. 

“15 7εοϊαηας γοσο Κιοασε, νυνὶ Ν οΐθ5, γαπηπγαῦ, αηα (]οββαγν. 
ΒΥ α. Μιρβίβθου, Μ.Α., δπὰ Ἐ᾿. οσκ Ῥονεὶ], Μ.Α. Εχι. ἔσαρ. ϑνο. 105. δ. 

ΑΗ Παπαδοοῖ 97,  οροίζες, ἱπο]αἀϊησ ἃ Ῥοραϊαῦ Επχροβίξίοη οἵ 
τ[Πς6 ῬηποΙρΙ65 οὐ ϑΡε] Πρ Ἀείοσα, ΒΥ Η. ϑινεεῖ, Μ.Α. Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. 45. δα. 
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ΑΕἰρηηολζαγώμεδ αος (ἰφεῤγοοσλοηο Ἐτιρίδεῆ. (αγαμηπηδε!ς, 
Τεχία πηᾶ (]οβϑθαῦ. οη ἩδητΥ ϑυγεαεί. Ἐὐχίτα ἴσαρ. ὅνο., 5}1ΠΠ σονεῖϑ, 25. 6. 

716 Ογημμίμης,; Μι τ[ῃς Νοίεϑ δηά (αἰοόϑϑαγν οἵ Ὁζ. κ᾿ Μ. 
ΝΥ μΠ6. Ἑαάιιεά ΡΥ Κ. Ηοϊὶ, Μ.Α. 1878. 2 νοὶβ. Ἐχίγα ἴσοαρ. ὅνο. 215. 

«2 4ο27,267215. 97), Ξαγίν γί. Α Νεν δηά Ἀενίϑεά Βαϊίοη. 
ὙΥ τ Τηϊτγοδποίίοη, ΝΝοΐεβ, απ ΟἹ] ββατίαὶ Ἰηάεχ. ΒΥ Κὶ. Μοστιῖβ, 1.1,.)., δπὰ 
νΥ. Νν. θεαί, Μ.Α. 

Ῥατὶ 1. Ῥτοιῃ ΟἹα ἘπρΊ 5 Ἡ ΤΆ 11165 ἰο Κ᾿ηρ ἤοτη (Δ.}). 1150 ἴο Α.Ὁ. 1300). 
Θεσοπα Βαϊοη. Ἐχίτα ἴσαρ. ϑνο. 95. 

Ῥατὶ 11. Ῥτοῖι Ἀορετί οἵ ΟἸ]οποοσβίεσ ἰο αονεσ (Δ.Ὁ. 1298 ἴο Α.Ὁ. 1303). 
Βεοοπά Βαϊοη. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 75. 64. 

«9 26ε7716725 9057. Ξηρἤδῆη 1, 11]ςγαΐμγε, ἴτοτα τῇς “ Ρ]ουρσ ἢ πηδῇϑ 
Ογεᾶθ᾽ το {Ππ8 “ ΒΒερῃεαγᾶεβ (δ]επάσεγ᾽ (Α.0. 1394 ἴο Α.Ὁ. 1579). ΥΠ Ιπίτο- 
ἀποίίομ, ΝΝοίεβ, δπα (]οββασῖαὶ Τπάθχ, Βγ ὟΥ. ΝΥ. ϑεαί, Μ.Ὰ. Ἐχίτα ἴοδρ. 
δνοι γὉ: Ὁ. 

7116 Ἰίείογ ο 7 1772. φογσϑγ7ιρ 1 1675 {096 ίρτυνταγι, ὃν 
ὙΥΊΠΙαα ΤΔηρίαπά, ἘαΙεά, ἢ Νοίεβ, ὈΥῪ ὟΝ. ΝΥ. 5Κεαί, Μ.Ὰ. Ταϊτά 
Εατοη. Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 45. 6ώ, 

Οὐαροογ. 1. 716 γοίορμσ 0 “46 Ο(αρέεγδμγγ Ζ7Ταΐος; τῇς 
Καηϊρῃίες Ταϊε; ΤῊὴῈ Νοόπης Ῥτεβϑίεβ Τὰ16. Ἐδιιθα ᾿γ ΚΗ. Μοιτῖβ, Εδιῖου οὗ 
ΘΡΕοΙτη6η8 οὗ δ ]ν ἘΠΡΊΙ5Η, ὅζο., ὅζο. ΕἸ γ-ῆτοὶ Τπουβαπᾶ. Ἐὐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 
29: 6. 

---ὄ 11. 716 ἔγίργεσδες Ζαΐίφ, “17 Τηοῤας, Τμε Μοηϊεϑ 
Τα; Τὴδ ΟἸεσῖκεβ Τὰ]Ὲ; ΤῊ αιίοσεβ Τα]6, ὅσο, Βα εα ᾿γ ὟΥ. ΝΥ. ϑῖκεαΐ, 
Μ.Α. ϑεοοπᾶ Ἐπ οη. ἘΕχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. 45. 66. 

-- ΠῚ. 716 7 αἷο 97, ἐλο 7αγ ὁ, ατυο,; Τῆς Ῥαγάοπεγεϑ 
Τα; Τὴ Βεοοπα Νοῆπαβ Τα]Ὲ ; ΤῊΘ ΟΠΒδποῦηβ Ὑεηδηπεβ Τὰ]16. ΒΥ {6 
βΆτὴη6 ΕαΙτοσ. ϑεοοηά Βαϊοη. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. 45. 6. 

(ὐατροῖν», 17 2ε Τα οὐγ. Ἐάϊεά ψ ἢ Νοίεβ, (] οβθαγν, δες., ΌῪ 
Ὗν. ΥΥ. ϑικεαῖ, Μ.4. Ἐχίγα ἔἴσαρ. ὅνο. ΘΠ οονεῖθβ, 1.5. 6. 

5 22η,.5 γ᾿ ς ΠΩ67}) Ομ θθηθ. ΒΟΟΚΘΙ δηᾶ 11. Ἰρεβίσηθδά οΠΙεΗ͂ν 
ἴον {Π6 τιι56 οἵ ϑοῃοοβ, ΔΊ Τηϊγοάποίίοῃ, ΝΝοΐεβ, ἀηα α]οόββασγ. Βυ α. ὟΥ. 
Κιϊομίη, Ὁ.Ὁ. 

Βοοῖς 1. Τεμί Βάαϊίοη. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 2.. 64. 
Βοοῖκ 11. δ5ιχίῃ Ἑάϊίοη. ἘΕχίτγα ἔαρ. ϑνο. 25. 6(. 

ΤΠ ΕΣ. Ἡξεϊεσταεεαί Ῥοζέξν, Βροξ 7. Ἑάίιοα ὃν Ἐ- ἷΝΥ. 
ΟΒυτοι, Μ.Α. ϑεοομά Βαϊίοη. ἘΕἰχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. 

αγίοτυο απο (σγόόηιθ. ἤ7αγίοτυε᾽Σ Τγαρσίσαί Πέδίονγν 7, 27. 
2 ατεδίτεξ, απ (ΟἽ ἐογτε᾽ ς Ποριοτιγαὐίς Εἤϊδίογ» οΥ Ζγίαν Βαεολι ἀραὶ ᾿γίαν βηιραγ. 
Βαϊεά Ὀγ Α. ΝΥ. Ννατά, Μ.Α. 1878. Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. 55. δα. Ιῃ ψΪΐδ 
Ῥατσοῃσηρηί, 6. 

αγίοτυο. Ξαιυαγά 7. ΜΊΓΆ Ιηἰτοάυοίίοη, Νοῖε5, ὅο. Βνυ 
Ὁ. Ταποοοῖς, ΜΙ. Α, Ἐχίσγα ζᾶ. ὅγο. 359. 
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ο αξεσῤέαζέε. ὅϑεῖεςε Ῥίανβ. Ἑλδιίεά ὃν ὟΚ. α.͵ Οἰατῖς, ΝΕΕΟῚ 
δηᾶ ΑΥ. ΑἸα15 ννυτιρμί, Μ.Ὰ. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. 5 σονευῖβ. 

ἼΠ6 Μειομαπί οἵ Νεηΐοθ τ-ς. ΝΙΔΟδε. ἐς. 64. 
ΕἸΟπαγα ἐπα. ΘΘοοπα, 1. δά. ΗἩϊθῖ. 2.- 

᾿Ἑαιοά Ὀγ Αἥ. ΑΙἀϊ5 τρί, Μ.Α. 

ΤῊΟ Τειηρεβέ. 1-:. 64. Μ|άςατητηου ΝΡ 5 ὈΥθαπ. 1... δά. 
Ἂ5. γοῖ ΓΠΕΘ ΤΕ. τς, 6. (ΟΥ̓ οΙαηιι5. 2.. 64. 
7115 ξϑασῦ. 2.. ἩΘητΥ {πὸ ΕἸΠΠ. 2.- 
ΕἸΟΒαγά ἔπΠ6 ΤὨϊγᾶ. 42.. 64, ἼνΕΙΠ ΝΙσμί. 15. 64. 
ἸΚΙΠΡ ΓΙΑΤ. 1-- ὅ. Κιηρ ]οἢπη. τ.. δά. 

μοὐαξεοσῤέόαγε ας ἃ 7)γανηαΐίς “4 γ15, ἃ Ῥορυῖαῦ Π|μπϑέγαξίοη οὗ 
16 Ῥεΐποῖρ!65 οὗ ϑοϊεπίϊῆς Οὐ οίβτη. ΒΥ Κ. α. Μουϊίοη, Μ.Α. Οτοόνη ὅνο. 5ς. 

Βαεορ. 1. Α “υαρερφηηθη: 97, 7,δαγηῖηρ. ἙἘδιεά Ὀγν ΝΥ. ΑἸα15 
γυτῖρμί, Μ..Α. ϑεοοπά Ἑάτίῖοπ, Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 45. 62. 

-- ]]1. 719 Εςς:αγο. ΔΝΊ Ιπηἰγοάποξίοη δηα Νοίεϑ. ΒγῪ 
5. Η. Ἀευποὶάβ, Μ.Α., αἴθ ἘΘΙ]ονν οἵ Βτγαβεμοβα Οο]]εσα. 79.922 γεῤαγαΐο)ει. 

Ἴ111|0η. 1. “ΑΙ γοοῤαρτεα. ἉΝΊΏ Τηΐγοάποίζίοη απ Νοίεβ. ΒῃῪ 
7ομη ὟΝ. Ηδὶεβ, Μ.Ὰ, Τρμιγὰ Ἑάϊίοη. Ἐκχίγα ἔοαρ. δνο. 35. 

.----- 11. ῥοόηης. Ἑαϊϊεά ὃν Κ. Ὁ, Βίονηε, Μ.Ὰ. 2 νοΐϊϑβ. 
ΕἸ Ἑάτοη. Εἰχίτα ἔσαρ. ὅνο. 6ς-. δώ. 5014 βεραγαίεϊυ, ΚΟ]. 1. 45.; Ν οἱ. 11, 3.5. 

ΤῊ ὈΘΌΘΙ ΟΟΥ̓ΘΙΒ :- 

Τ γεϊάδδ, 34. ΓΡΑΊΙΙΟΡτο, 34. ΠΠ ῬΘηΞΟΓΟϑΟ, 44. (ομηυ5, δά. 
Θδήθοη Ἀροηϊϑίθϑβ, δά. 

--- ΤΠ]. διαηηδογ “4 ρογιςίες, ἘἙΔΙεα ἢ [ΓΙηϊγοάιιοίίοη δπά 
Νοῖοβ ΡΥ 7 οῇπ Ομυσίοη (ο]]1η5. Ἐχίτα ἔσαρ. ὅϑὅνο. βΕ{{{ σον εῖβ, 15. 

Μημηγαη. 1. 716 ηζσγῆηες Ῥγοργεςς, σγας “4, δοργαζηγρ, Τ᾽ ὁ᾽α- 
Ζΐογε οΥ ἐλε 7»ι27,15ογιηι67ι1 ο7 777. 70 λ᾽τ: Βιεέζεγαρ. Ἑαϊεα, ἢ ΒΙΟΡταρΐοα] 
Ιηἰτοάποίϊοη δῃα Νοίβϑ, ΡγῪ Ε.. ψέμα εβ, Μ.Α. 18γ9. Ἐχίγα ἔσαρ. ὅνο. 55. 
Τῃ οτπδιηθηΐαὶ Ῥασομηηεηΐ, 6.5. 

1. οῖν γα, ὅς. Ἑαϊίεά ὃν Ἦς νόπδδιθο τυ 
Τῃ {ῃ6 Ῥτεβ5. 

Οἰαγοηαῖοη. Πδίονγγ 7 τε Μοδείϊοι. οοῖῦξ. ΚῷὸΛῤ᾽΄., Ἑαϊξεά 
ὈΥ Τ. Απιοϊά, Μ.Α. Ἐχίτα ἔσαρ. ὅνο. 45. 6. 

17) γγάρῃ. «δδοίσεξ οδγ5. ϑίδηζαβ οὐ (6 ᾿εδίῃ οἱ ΟἾν ῦ 
Οτουῦνε]] ; Αϑβίτοεα Ἀεάυχ; Αππιβ ΜΙγΑΌΙβ; ΑΡβαϊοση ἃπᾶ Ασομ ΟΡΒΕΙ ; 
ΒοΙΙρὶο Τιαϊοὶ ; ΤΠ Η]πα δπά {πμ6 Ῥαῃίμεσ. Ἑαιεδα ΡΥ ὟὟΥ. 19. ὉΒγίβειε, Μ.Α, 
ϑεοοῃα Ἐδιτοπ. Ἐχίτα ἴσαρ. ϑὅνο. 35. 6(. 

Τοσξος Ορηάμεξ οὐ {λε ζὐρμαογοίαηαίζης. ἘΞ αΙξεά, νυν ἢ Γπέτγο- 
ἀποίλοη, Ν᾽.οίε5, ὅζο., γ Τ΄. Εον]εσ, Μ.4. ϑεοομά Βαϊίοη. Εχίσα ἔοαρ. ὅγο. 25. 

“4 α4ΔαἼδογ. δείσοίίογις ἤγοῦς αῤο7γ5 17: 116 ρεείαίογ. ἉΝΊΏ 
ΝΝοίεβ. ΒΥ Τ. Απιοὶά, Μ.Ὰ. κχίτα ἔζαρ. 'ϑνο. 45. δ, [π ΟἸΠΆΙΟΘΩΙΑΙ 
Ῥαδτοδιηεπηί, 6ς-. 
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ϑζοοίθΦ. δείροζίογς 7γοηῖ ἐς Ταΐίογ, ὁ )εοίαίογ, ἀγα] (στεαγ ΑἸ 7α72. 
ἘαΙ δα Ὀγ Δυβίίη θοΡβοη. ἘΕχίγα ἴοαρ. ὅνο. 45. θα. Τὰ ψῃϊίς Ῥατομπηεηί, 75. Ο(. 

1 ὐῷὁ νπΠ Τηϊοσποίίοη δηα Νοίεβ. Βῃν Μαζγῖς Ῥαζείβοῃ, Β.}}. 

“ΠΣ Ίν δ “άπ. ἙΣΧτίξα. [Π8Ρ.. ὅγα. 15. 6. 

11. δαΖγός πα 115. Ἑχῖτα ἴσαρ. ὅνο. 25. 

αγηοίά. 7276 1{627792112.0 Ῥαρεῦ Ἵσονεῖβ, 2Ω,, 

ψοπηδος. 1, Κασοοίας, 11ὉὍὲς5 ο7, ὥγγᾷφε μα Ζοῤό. Ἐ αἰ εά 
Ὀν ΑἸ ΜΙ]πε5, Μ.Α. (Ἰοπάοῃ). Τὐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 45. 6α., οὐ Ζέψες οὗ 
Ζ7Ζ)γγαῖογι αγαἴ Ζοῤε ΟὨΪΥ, 5{1Π{ σονεσβ, 25. 6. 

--- ΤΙ. Κγχωρτ ὁ,.7,,. Πἤμηηαη ᾿ἤιδἦσος. ΜΙᾺ Νοίεβ, Ὀγ Ἐ. 1. 
ῬΑΎΠδ, ΜᾺ. ῬδΡοΥΓ σονεῖβ5, 40. 

γᾶν. «δοίρείσα οόνι5. Ἑαϊιεά ὃν Εάδηπιυημά (οθθα. ἘΕκχίγα 
Ιοαρ. ϑνο. ΘΠ οονϑῖβ, 15. σα. Ι͂ῃ ψϊε Ῥαγοῃτηεηΐ, 25, 

Εἰκργ απα Οὐδ ογὲ ΚΕ ἰογ (οἰδρρθ. Ῥαρετῖ σονεῖβ, 26. 

(ὐοἰαφηηίῆ. 172 7) 65ογίσαϊ Ἰγηίζαρο. Ῥαροτῖ σονεῖβ, 2. 

ὐτυῤεγ. Ἑκαϊϊεά, ἢ 1ι1|{6, Τηἰϊτοάμποίίοηθ, δαηά Νοίεβ, ὃν 
Η. Τ. απ, Β.Α. 

--- 1. 716 7)1ααείίς Ζοοη,15 ὁ τ782, ν᾿ Θε] οί οη5 ἔγοπ ἐπ 6 
Μίμοσ Ρίβοαβ, Α.Ὁ. 17.79-1782. Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 35. 

---ὄἕ Π1. 716 Ταςΐ, εὐἱΐ 71γοο172124722, αα 6] θοίίοηϑ ἔγοπὶ {{π|Ὸ 
Μίηοσι Ῥοεδτηβ. Α.Ὁ. 1784-17909. ϑεοοπα Βαϊΐοη. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 3., 

Βηγξο. “δδιεοίφεξ ζογξς. Ἑαϊιεά, νι Τηἰγοάαοίίοη δηά Νοίρθϑ, 
ῬΥ ἘΠῚ Ῥαγπς; ΜΙ. Α. 

Ι. 7 λοιιρἢΐίς ο71 ἐἤφ [ γεδογι: 7)ἐδεογιίφγίς, 176 ἔευο 5.)2εφεδες 
072 ΑΙ γιεγίτῶ. ϑεοοῃάᾶ Βαϊ θη, Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 45. 6. 

11. Διεγεοίο,ς ο7ι ἐς δγεμοΐ Μι συοίμζογι. Θεςσοηά Ε ἀϊξίοη. 
Εχίτα ἴςαρ. ὅνο. 55. 

-- 11. 2 οτγ 7, οἰΐ975 ογ {16 γοῤοδαίς 707 δασσ τοΐΐζ 116 
Ἐδρίοϊάε Τισεοΐουυ οἵ Εταποθ. ϑεοομα Βάπιοη. Ἐχίτγα ἴσαρ. δνο. 55. 

Κεοαΐσ. Πγῥεγίο, Βοοῖς 1. Δ Νοῖεϑ Ὀν ΝΥ. Τ᾿ Ατηο]ά, Β.Α. 
ῬΔΡΘΥ οονεῖ5, 46. 

Βγγοη. Οὐτηας Παγοία. Ἐἀϊτεά, ψ ἢ Ταἰτοάαοξίοη απ Νοίεϑ, 
ῬγΥ Η. Ε΄ ΤοζΖεσ, Μ,Α. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 35. ὅα. 1ῃ ΨὨΕΪ6 Ῥατζοῃσηεπηΐ, 5.6. 

2022. 7.47} ο} 176 Παεέ 271551γεῖ, Ἑάιιεά ψιἢ Ῥγείαςα δηά 
Νοῖεβ Ὀγ ΥΥ. Μιπίο, Μ.Ὰ. νι Μαρ. Ἐχίτα ἔαρ. δὅνο. ΘΠ σοόνεῖξ, 25. 
Οτμδιηδηίαὶ Ῥαγοῃπηεηί, 25. 6, 

- δᾷγν οΓ ἦς 7, αεὲ 771η5͵γεῖ, Τηϊτοάποξίοη απα (ὑδηίΐο 1., 
ΜΙ Ῥτείαδσε δηα ΝΝοίεβ, Όγ {με βαπια Βα Ιου. ὁώ. 

[9] ς 
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1 ὙΓΑΤΤΝ. 

Αματηιοηία 7, αἰΐμα. (οτηρτίϑίηρ Αςοοίάεξησο, αηα ἘΣ Χογοίβεβ οὗ 
ἃ ΨΕΙΥ ΕἸοΙηἐπίατυ ΟΠδγδοίοσ, ἴοσ ἰΠ6 τιδὲ οἵ Βερίππειβ. ΒΥ Το ΒΔΙΓΟΥ 
ἌΤΠῸΕ, ΜΑΣ. Ῥχίσα 05}. ϑνο. 20. 

“4» Εἰ ρηηοηίαγν 7. α͵7ηγ,2 Ογαηηηαγ. Ἐν ἰδε δᾶπιὲ ΑὐΐδοΥ. 
Ἐοτίγ-ϑεοοηά ΤΠουβαημα. ἘΕχίτα ἔαρ. ὅνο. 25. 6ώ. 

4 }ὶν»εῖ 7 αΐη Ἐχεγεῖσο δοοξ. Ἐν ἴπμε βδαπῖα Αυΐῆῇοστ. Ἐσουγίῃ 
παοη: Ἐὐχέτα 105}. θ08. 2:. σι 

Α “δεογα 7,112. χεγοῖο δοοῖξ. Ἐν ἴδε βαῖῆς Δυΐποῦ. ἘΕπχέγα 
ἴζςαρ. ϑὅνο. 35. 6. 

Κορασομάςα ἤὔέίμογα, οὐ Ἐδθν Ῥαββαρεβ, 1, διη δηᾶ ἀατεεῖς, ἔου 
ὕπβεοη Ττδηβιαίίοη. ΕῸΧΙ {Π6 τι5ε οἱ Τίονγοσ ΕΌΤΠ]5. (ΟΙΩΡΟΒΘἕ 8η6 βεϊβοίεα 
ὉΥ (Ὁ. 83. 7εὐσατω, Μ.Α. Ἐχίτγα ἴσαρ. ὅνο. 15. 6. 

Ἄηρίϊεό Νιοασοηάςα, οὐ ἘδϑΥ Εἰπχίγαςΐβ, 1, δἰΐη δηα Οτεεῖς, ἴου 
ὕπβρεοη Τταπϑ]αίΐοπ, ΒΥ Ὁ. 5. Τ7εταη, Μ.Α. Τμϊγὰ Ἑάϊθοη, Ἐδνβεᾶ δπᾶ 
ἘπΙασρεᾶ, Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. 25. 64. 

ἢασδαρος 707 1 γαρδίαϊζίογι {γηὲ0 7,α1192. ἘῸΥ {Π6 τὲ οἵ Ῥαββϑιγξη 
Δα οἰμεῖβ. ϑεϊθοίθα ὃν 1. Υ. ϑασρεηΐ, Μ.Α. ἘΠῚ} Ἑδιοη, Ἐχίσα 08. 
δνο. 25. 6. 

Ἐχογεΐδες 721. 7. αὐΐε γοσε (ηηῤοσλίζον , ἢ Ιηϊγοάποξίοῃ, 
Νοίεβ, ἀπᾶ Ῥαββαρϑβ οὗ (ἀταάπαίθα Τ1Που]ν ἔοσ Γταπϑιαἰίοη πο [αιἰπ. ΒΥ 
σ. α. Βδῦβαυ, Μ.Α., 1.1,.. ϑεοοπᾶ Ἑαϊίοη. Ἐχίῖγα ἴοδρ. ὅνο. 4. 64. 

ἢ τ77ηι15 απο Πεἰῤ« 707 7, αι Εἰερίασς. Ἔν Η. 1,εε-ναγηεγ, Μ.Α. 
Εχίγα ἴοδρ. ὅ8νο. 35. 6]. 

}7γε1 7, αἵἱὴρ ιφασογ. Ἐν Τ. 7. Νυηη5, Μ.4Α. Τηϊτα Εαϊθοη. 
ἘχΊΤΑ ἴ ΑΡ. ὅνο. 25. 

(αόσαγ. 1776 ((ορηηεογήαγίες (ΟΥ̓ Θ΄ ἤοο]5). ΔΜ Νοῖΐεθ δπὰ 
Μαρβ. ΒΥ Ὁβδιϊεβ ΕΒ. Μορεγγ, Μ.Α. 

Ῥατὶ 1. 714 Οαϊ[έε ζαγ. ϑεοοπᾶ Ἑάδιίίοη. Ἐχίσα ἔοαρ. ὅνο. 45. 62. 
ῬΑΙΕΤΙ, 724 ΟΦ Τῆα7Ζ. Ἐχιῖχα ἴοΆ}Ρ. ὅνο. 325. δ. 

7164 Οἵοϊ ὕχαγ. ΒΟΟΚΊ. ϑεοοπᾶ Ἑάϊοη. ἘΕχίτα ἔσαρ. ϑὅνο. 29. 

ΟἼεογο. “ϑιείρείζογ 077 17116765 {1710 απαἱ ἀεσεγίῤέῥίυε ῥασσαρας. ἍΝ ΤΠ 
Νοῖεβ. ΒΥ Ἤξηιτυ δ αἱίοσά, Μ.4. 1ῃ ἴδγεε Ῥαγίβ. Εχίσα ἴοαρ. ὅνο. 45. δα. 

Εδοὴ Ῥατί βεραγαίεὶυ, Ἰἰτηρ, 1... 6. 

Ῥατὶ 1. Απροάοίεϑβ ἔτοτη τεοίδη δἀπαᾶ Κοϊηδη Ηϊβίοτυ. Ταϊτᾶ ΕἙαϊίοη. 
Ῥατὶ 11. Οἰλθηβ δαηᾶ Ὀτρατηβ: Βοαύῦίῖοβ οὗ Ναΐασο, Τηιϊγᾶ Ἑάδϊίοη, 
Ῥατὶ 111. Ἀλοπης᾽5 Κα]ὸ οὗ μεσ Ῥγονίηοθς. Τηϊτῆ Ἐδιάοη. 

(ἴεογο. «δοίοοίεαῖ 7, ὁἠογ.5 ([οτ Θ΄. ΠΟ 15). ΜΠ Νοΐεϑ. Βν {πε 
Ιαϊα Ὁ. Ε.. Ῥυϊοβατά, Μ.Α., διὰ Ἐ,. Ἐ. Βεσῃηᾶχά, Μ.ἃ. ϑεοοπᾶ Ἑδιίοη. 
Ἐχίσα ἴοαρ. ὅνο. 35. 

Οἴεογο. «“δείσεΐ Ογαΐίογς (ἴοΥ 5.15). [Ι͂ἡὼ Ψεγγεπὶ 1. ἢὲε 
Τροτῖο απ. Ῥομροῖϊ. Ῥτὸ Ατσοῃΐα. ῬΒΠΠΙρρῖοα ΙΧ. 1 Ιηϊτοάποίίοη δπᾶ 
Νοῖοβ Ὀγ ]. Κ. Κίηρ, ΜᾺ, ϑεοομᾷ Ἑαϊίοη. ἘΕχίγα ἔσαρ. ϑὅνο, 25, 6], 
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Οογηιοῖΐς ΝΝέῤος. ΜΙ Νοίΐεβ. Βν Οδοδύ Βιομηίηρ, Μ.Α. 
ϑεοοηῃά Βαάϊοη. Εὐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 25. 6. 

ΠἬογαςσσ, οδϑίσείφαϊ Οαἶδε. ΜΙΆ Νοίεβ ἴογ ἴῃς ιιδεὲ οἵ ἃ ἘΠῚ 
Ἐότ. ΒΥ Ε. Ο. Ὑνιοκηδα, Μ.Α, ΤΙῃ ἔνὸ Ῥατίβ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. οεἰοίδ, 2-. 

ΟἹ Ξεραγδίεῖν, ΒΗΓ ἢ. ΤΈσχι, τὸς ἘΠῚ ΠῚ ΠΟ ΕΘ, 1 

1ἴυγ. «δείσοϊζο (ἴοΥ Θ.μοοἑθ). ΜΠ Νοίεβ δηά Μαρϑθ. Βνυ 
Η. 1εο- ασπεσ, Μ.Α. Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. 1ῃ Ῥαγίβ, ᾿ἴτὴρ, βοὴ 15. 6. 

Ῥατὶ 1. Τῆς Οδυάϊης Τιβαβίεσ. Ῥατὶ 11. ἩΠδπηῖ081}᾽5 Οδιηραὶρῃ 
ἴῃ Ταῖγ. Ῥατί 11. Τῆς Μεδοβάοῃΐδη ῆασ. 

7υγν. ἜοοϊκϑἝ ν-ΨΙ1. ΜΝ Τηϊτοάαυοίίοη δηᾶ Νοίεϑ. ΒγΚ 
Α. ΒΕ. ΟἸποσ, Β.Ὰ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. 35. 6. 

1ϊυν. ἜΒοοΐκ5 ΧΧΙ, ΧΧΙΙ, μά ΧΧΙΠ. ΜΝ Τηϊτοάιποίίοη 
δῃα Νοίθβ. ΒΥ Μ. Τ. Ταΐμδῃι, Μ.Α. Ἐχίτγα ἴσαρ. ὃνο. 45. 6. 

Ουτά. δδεϊεοξίοηϑ ἴοῦ {πΠῈ τι56ὲ οἵ ϑοῆοοϊβ. ΔΊ Τηϊγοάιοί οης 
δηα Νοίεθϑ, απ δὴ Αρρεπάϊχ οἡ [Π6 Ἰλοσηδῃ (α]εημᾶδασ. Βγυ ΝΥ. Ἀδιηβαυ, Μ.Α. 
Ἐδιεα Ὀγ α. α. Ἀαιηβαυ, Μ.Α. Τιϊτα Βαϊίοη. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 55. 6. 

Ουϊᾶ. γιεζα. Ἔοοϊ 1. Τῆς Τοχί τον ϑεά, ἢ δὴ Ἰηΐζο- 
ἀποίΐοη ἀπ ΝΝοίεβ. Βυ 5. ἃ. Ὄνξεῃ, Β.ἃ. Ἐχίσζα ἴζαρ. ὅνο. 35. 6Ζ. 

Ῥιαμίμς. 1716 Τγίρηηηεη5. ΜΝΜΊΉ Νοῖεβ δηά Τπἰγοάιοίίοηϑ. 
Τηϊεπαβα ἴον [8ε ἩΠΊΡΒΕΥ ΕΌττὴβ οὗ ῬΌΡΙ1ο ϑομοοὶθ. ΒΥ Ὁ. Ἐ, Ἐτεεηδη, Μ.Α., 
δηᾷ Α. δΙογιδῃ, Μ.4. Ἐχίγα ἔαρ. ὅνο. 35. 

Ῥίζμην. οδοίσείσα 7,6 1675 ([οτ 5. ἤοο 8). Δ Νοίεβ. Ἐν {πε 
1αἰς Ὁ. Ἐ;. Ῥηοματα, Μ.Α., δπὰ Ε,. ἈΚ. Βεγηῃασά, Μ.Ὰ. Ἐχίτζα ἴσαρ. ὅνο. 3-. 

οασίμς. ΜΝ ΊΏ Τηἰϊγοάαςίίοη δηά Νοίΐεβ. Βυ Ν'. Νν. (βϑρεϑ, 
Μ.Α. Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 45. 6. 

71 αο]5. 7176 Αππαῖς. Βοοῖκθ 1-᾿ν. Ἑιιεά, τι Ιηἰγοάπο- 
ἰΐοη δηα Νοίεβ ἴοσ ἐπε τι58 οὗ ϑοῇοοἹβ δηά Τυπῖοσ ϑιιάθηΐβ, ΡΥ Η. ἘΠτΠΕΔΕΧ, 
Μ.Α. Ἐχίτα ἴοᾶρ. ὅνο. 5... 

7 γεη.θ. “4ηαγία. ΝΊΏ Νοῖεβ δηά Τηϊγοάιιξίοηβ. Ἐγ (Ὁ. 
Ἡς, Ετθοτηδη, Μ.Ά., δμα Α. δΙοσηδη, Μ.Α.. Ἐχίσα ἴζαρ. ϑνο. 3.. 

--- 4 ωεἶῤῥά. ΝᾺ Νοίθϑ απ ΤἸηἰγοάδαυρίίοηβ. [Ιηϊεηἀοᾷ ἴογ 
1π6 Ηῖρμοσ ἘΌσὴ5 οἱ ῬΕΡΙΠῚς ΘΟ. ΒΥ Α. 5]οιηδη, Μ.Ὰ. Ἑχίτα ἴζδρ. 
ὄὃνο. 35. 

γγρη, ἉΝΙΓΆ Ἰπιγοάπςοίίοη δηα Νοίΐεβ. Ἐν Τ΄ 1,. Ῥαρ!]οη, 
Μ.Α, ἽἍνο νο]β. ὕτστονη ὅνο. τος. δώ. Τὴ Τεοχί βεραγαίεϊυ, 4. σώ. 

Ἃαἰμ 21 Ἰ7εγο71671515 7, 1ὖδγ, Τίεγαπι τεσορσηονξ, ἀρραγδξιτη οτὶ- 
Ε]οῦτη ᾿τρυθάνος ΔΡΡεμηάϊοθβ δαάϊαϊὶ, Ἀοθίηβοη ἘΠ]15,Α.Μ. 18γ8. ῬθΥ 

᾿ δὅνο. τύ“. 

--- 4 Οὑηηηηθρίαγ}), οἵὲ (αζιίς. Ἐν Ἐοβίηβοη ΕἸἰ|15, Μ.Α. 
1876. Ἰ)ειὴγ ὅνο. 1ύ-, 

ΟΆ 
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(αήμά Ἰγογογιθηῖς (αγηηἼηα ὁ είροία, σεσαη ἀππὶ Γεσοση! ΟΠ} 
ΒΟοΡίηβοῃ Ε1]115, Α.Μ. Ἐχίτγα ἴοαρ. ὅνο. 35. 6ώ. 

Ἃἵεῦγο ὁ Ογαίογο. ἉΝΊΈᾺ Τηἰτοάαςίίοη απ Νοίεβ. Βγυ Α. 8. 
Δ ΙΣΚΙης, Μ.Α. 

ΒΟΟΙΞΙ. 1879. ὅνο. 6-. ΒοΟΙς. ΤΙ. τϑ8ϑι1. δυὸ. Ὁ 

----- -δαήζῤῥις Ογαϊΐοηις. ΜΙ Νοίεβ. Βγ ]. κ. Κίηρσ, Μ.Α. 
Βεοοπᾶ Εἰ οη. 1879. ὅνο. τος. 64. 

οφίσεξ 7, 61167γ5. ΜΝ ἘΡΊ58: Ιηἰτοάαποξίοηβ, Νοίεβ, δηά 
ΑΡΡεπάϊοθβ, ΒΥ ΑἹρεσχί νν ίβοῃ, Μ.ἃ. Τμῖσγὰ Βαπίοη. 1881. Ἰθεῖὴν ὅνο. 185. 

͵οείφοῦ 7, 621975.. Τεχί. Βγ [δὲ βαππς απο 
Βαϊίοη. Ἐχίσγα ἴοαρ. ὅνο. 45. 

27γ0 Οἰμοηίζο. ἉΜΊΓᾺ Τηἰγοάδιυςξίίοη δηά Νοΐεβ. ἘΒυ ΝΥ. 
Ἀδιηβαυ, Μ.Α. Ἑαϊιεᾶ ᾿γ α. α. δπῖβαυ, Μ.Α. ϑεοοηῃᾶ Βάπίοη. ἘΕχίσα ἔς. 
ὅνο. 35. 6. 

Πογαεθ. ΝΙΝ ἃ (οπιηηεηΐαγν. Ψοίππιε 1. Τῆς Οάδε5, (αύμηεῃ 
Θεσῦαγο, δηα Ἐροᾶθθ. ΒΥ Ἐάνατγὰ (, ὙΥΊΟΚμαπι, Μ.Α. ϑεοοπα Ἑάϊίοη, 
δ. Ἰδὼν ὅν. 125. 

Α τερηϊηΐ οὗ {πε ἀρονε, 1 ἃ 51ΖῈ ϑυϊίαθ]ε ἔοσ τῆς τι58ὲ 
οὗ Βοῆοοὶβ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ὅνο. 5-. 6. 

ἤήυν, Βοοκ 1. ΔΙ Ιηἰγοάαοξίοη, Ηἰϑζογίσαὶ ἘΣχαππδίίοῃ, 
δῃᾶ Νοίες. ΒΥ]. Κ. ὅεείεγ, Μ.4. ϑεοοῃᾶ Ἑάϊίίοη. 1881. ὅνο. ὅ-. 

Ουϊά. 0. Ουΐατίξ ΜΝαδογῖς 70ϊ5. Ἐπ Νονί5 (οάϊςοίδι5 εαἱαϊξ. 
ΟΠ Ια Νεΐογα (ὐουημηθηϊαστατη οὐπὶ ῬΓΟΪ σου θη ΑΡΡεπαᾶϊοα Τηαϊοα δα α]αϊξ, 
ΕΒ. ἘΠ115, Α.Μ. ὅνο. τος“. 6{. 

εογϑίηι5. 116 5αΐΐγες. ἉΝΊΓΠ ἃ Τγαπϑίαξίοη απ (οπηπγεηΐαγν. 
ΒΥ Τοῇπ (οπίηρίοη, Μ.Α. Ἑαϊεά ΡΥ Ηξητυ ΝΕ ]εβηῖρ, Μ.Α. ϑεοομᾶ 
Ἑαϊίοη. 1874. ὅνο. 75. 6. 

Τα μ5. 126 ΑἸ γητἜαῖΐς. Βοοῖϊζβ 1-ΝῚ. Ἑαιϊίεά, νι [Ιηΐζο- 
ἀυςίζοη δῃᾶ Νοίες, ΡΥ Η. Ευγηεθδῖχ, Μ.Α. ὅνο. 18... 

Λο σελ (ΠΠ., 727.4.).. Δ δοδεγος αηα Εςδαγς οὰ ϑυθ]εοίβ σοη- 
προίεα ΜΙ 1,αἰΐη ΘΟΒΟΙΑσβῃὶρ δἀπαᾶ Τα ϊογαΐασθ Οτόνγῃ ὅνο. 75. 6(. 

7116 Μορηατι δ᾽ αίμγα: 115 οτσίηαὶ ἔοΥπι ἴῃ σοηηδοίξίοῃ ΜΙ 
15 Ποσγασυ ἀενοὶοριηθεηΐ. ὅνο. βευνεα, 1ς. 

“»πεΐογέ 7, 1υες 97 Ἰγεγρηί. ἍΜΊΓ δῇ Ἐβθαν οἡ {πε Ῥοφπηβ 
οἵ ΨειρΊ], ἴῃ οοπηδοίίοη 11 Π15 Γ1{6 ἀπα ΤΊμηεβ. ὅγο. βενγε, 2:5. 

αρῤτηίον (Τ᾿. 1.., 7.4... 1 Παραΐ οΥ (ογεραγαΐίνο δ ζίοζαργ. 
ΤΕϊτα Ἑ τίου, Κονϊβεα αἀπᾶ (οιγθοίθςα. 1882. (σόνη ὅνο. ὅς. 

ὩΡήμαάσν (Μογίλ, 77.41.). ϑείροίζογις ἤγο,ι ἐδ ἰθδ5 ροτυηι 7,717 
Ροεῖβ. ιϑύρ. ὅγνο. 155. 
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οόέζαγ ( 7). Υ-., ,Χ.4.).. Μορμαν Τοῖς 977 106 Απριαίαη 4,96. 
ΨΊΚΟΙΙ. Νεν Βαϊίοη. 1882. (τον ὅνο. 95. 

Μοηηα οοίς 975), 116 Μοῤηδίζ. Νεν Ἑαίοη, Κενδεά 
δηᾷ ἘπΙασρεά, 1881. ὅνο. 145. 

᾿γογαφευογίζ (5.., 7.4.).. Τγαρτρηοηές απαὶ 5 εοίηηδη5 ο7 Εαγὰν 
Τιαῖϊη. 1 Τηϊτοαποίίοηβ δηᾶ Νοίεβ. 1874. ὅνο. 189. 

171. ΟἜΒΕΚ. 

4 Ογεοῖ γγιθν, ἴογ ἴῃ ιιδὲ οἵ Ῥερίῃηειβ ἴῃ πδξ Τδηρταρσα. 
Βγ ἰῃς Ἀιρῃὶ Ἀδν. ΟΠ τ]ε5 ΝΥ ογάβυγοτίῃ, 1). .1,. Βενεηίῃ Ἐδηίοη. Ἐχίτα ἔσαρ. 
δνο. 1-ς. 6. 

Ἐπαεν Ογοοῖξ Κϑασθγ. Ἐν Ἐνεΐνῃ ΔΡροίι, Μ.Α. ἿΙ͂ῃη ἔνο 
Ῥατίβ. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 35. μι δημὀίὝολε. 

ἼΠ6 Τοχὲ δπὰ Ν᾽οῖίεβ τηδὺ ΡῈ δά ββρδγδίεβ!υ, 15. σα. βϑοῖ. 

Ογαεοας (σὐγαηηηιαΐίσαο πα Ζ71θ7ιὲ4 ἴῃ ἀϑὰπ ΘΟ Ποϊαγαη. Ατο- 
ἴοτα ὕδτο]ο Υογάϑυγοσίῃ, 19.0.1... ΝιΙποίθθητἢ ἘΙ!]1Ίοη, 1882. 1210. 45. 

4 Ογεοξ- Εηρίϊε 7, ἐχίοον, αὈτἀσςα ἔγοτῃ 1,141] δα ϑοοί 5 
4ἴο. εαϊίίομ, σμΘῆν ἴοσ {πὶ τ86 οἵ ϑοῆοοὶϊβ, Τπεηίγ-πιοὶ Ἑαιτοη. 1884. 
ΞΑαΌΔΙΘ 121η0. 75. 6. 

Ογεοῖ Ἰγζογὦς, 7γγερμίαγ αηιαἱ 7)ογ εοίζυο, ἰμεῖν [οὐπι5, πιεδηΐησ, 
αηα ααδηίν ; ΕἸ γδοῖηρ 411 [Π6 ΤἜη565 πιϑεα Ὀγ ατεεκ νυ ίουβ, συ ἹΓἢ ταίεγεποας 
ἴο {π6Ὸ Ῥαββϑαᾶρεθϑ ἴῃ ψ ηϊο {ΠῈῪ ἀγα ἰοπηα, Βυ ὟΥ.  εῖϊίοῃ. Ἐουτίῃ Βα οη. 
Οτόνη ὅνο. τος. δα, 

716 Εἰρηηοηιές 977) ὐγεοῖ “ΑΙ εῤηἑμαΐίον ([οΥΓἡ 5. Πο015) : αὐτὶ άσεά 
ἔγοότη 15 ἰΙτροτ ἡγοῦ Ὀγ Η. ΑΥ͂. Ομαπάϊευ, Μ.Ὰ. Ἐχίσγα ἴοδαρ. ϑνο. 25. 64. 

Α ΘΕΒΙΕΞ ΟΕ ΒΑΘ ΑΤΕ. ΟΒΕΕΚ ΒΕΑΘΕᾺΕΘ :-- 

17γε Ογεοῖς Κιοασεγ. Ἔν ΝΥ. ἃ. Ἀυβῆρτγοοϊο, Μ.,. δεοοηά 
Ἐδιοη. Εἰ χίγα ἴοαρ. ὅνο. 25. 6. 

Οφερ, Ογόεξ Κοασθγ. Ἔν Α. Μ. ΒεΪ], Μ.Ὰ. Ἑχέχα ἴςδρ. 
δυο: δὴ ὕω. 

᾿ομγίζ Ογοοῖ φασίν, ζοίγρ' 5.2 6ο1η,167:5 οΓ ὐγέσί 7)Ἴαίδεΐς. 
1 Τηϊτοάποίϊοηβ, εἰς. ΒΥ ὟὟἜ. ΝΥ. Μεισυ, Μ.Α. Ἐχίσγα ἴσαρ. ὅνο. 45. 64. 

Εὴλ Ογοοῖς Κεασογ. ὅϑεϊεοϊίΐοῃβ ἔτοπὶ ατεεῖς Ἐρίς δηά 
Ῥτατηδίϊο Ροείσυ, νυ Τηϊγοάποίοηβ απ Νοίεβ. ΒγῪ Ενεϊγῃ ΑΡΡοίι, Μ.Α. 
Εχίτα ἴοαρ. ὅνο. 45. 6. 

712 (οὐαί) 7 γϑαση77} ο7 ΖΦ ποῖρηιζ (σγοοβ οδίγγ : Ὀεΐηρ ἃ (ο]- 
Ἰδοίίοπ οὗ {π6 ἤηδβί ραβϑαρὲβ ἴῃ ἰῃ6 ατεοὶς (Ἰαϑϑὶς Ῥοείβ. ν᾿ Τπ τοάποίοσνυ 
ΝΝοίϊοοβ δῃᾷ Νοίεβ. Βυ Κα. 5. ννυιρῃῖ, Μ.Ὰ. Εχίσα ἴοαρ. δνο. 85. 6. 

Α Οοἰάρηι 1 γεαςη7} 7, Ογεοῖξ γοσο, θείησ ἃ (οἰ]εοξζίοη οἵ ἐπε 
Ππεβὶ ραββαρεβ ἴῃ {Π6 ῥσϊηοῖραὶ] ασεεὶς Ῥσοβε ΝΥ τἰΐουβ, Ἰ Τηἰσοαποίοτυ ΝΝ οἴϊοες 
απ Νοίεβ. Βγ ΚΕ. 5. υεῖρῃι, Μ.Α,, δά 1. Ἐ.1,, ΒΒδάνεΙΙι, Μ.Α, Ἐχίτα ἔοαδρ. 
δ8νο. 45. 6. 
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Αφολγίμσ. Ργογηοίζοης Βορηαῖ ([οΥ 5. οο5). ΝΠ Ιπίγοάπο- 
κΐοῃ δπὰ Νοίεοϑ, ᾿γ Δ. Ο. Ῥυϊοκασγά, Μ.4. ϑεοοπᾶ Ἑαϊίοη. Ἐχίτσα ἴοαρ. ϑὅνο. 25. 

ΑἸ σανηοφηηοῦι. ΔΊ Τηϊγοάυςσξίοη απ Νοίθβ, ὃν Αὐέμυγ 
διάσνοκ, Μ.Α. ϑεςοομά Ἑδϊοη. Ἐχίτγα ἔθαρ. ὅνο. 35. 

-- οο(ἰλοοῤλογοῖ. ΜΝ Ί Τηϊγοάαοίίοη απ Νοίεϑ Ὀγ {πε 58πιῈ 
Ἑάϊίοσ. Εχίτα ἔαρ. ὅνο. 35. 

ΑἸ γίείοῤῥαηος. Τη δίησ]ε Ρίαγνβ. Βαϊ εά, ἢ ἘΠΡΊ5ῃ Νοίεϑ, 
Τηἰτοάαοίίοῃϑβ, ὅζο., Ὀγ ὟΥ. Υ. Μεῖσγ, Μ.4. Ἐχίτα ἔοδρ. ὅνο. 

Ι. Το ΟἸουάσ, ϑεσοπά αἰ οη, 2-. 

11. Τὴ Ασμδγηΐδη5, 25. 111. ΤῈ Ετορβ; 20ς 

(οῦος. Ταδηία. ΝΙΚΆ Ιπιγοάδαςίίοη δηά Νοῖεβ. Βυ (Ὁ. 98. 
7Τειγατα, Μ.Α. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 25. 6. 

Ἐπγίῤ᾽αφο. «Αἀ]εοείς (οὐ 5. ῃοο]5). Βν Ὁ. 5. 7εἐγγαπ, Μ.Α. 
Εχίτα ἴσδρ. ὅνο. 25. 6. 

-  Πἴἤορίοηα. Ἐκιτοά, νι Τηἰγοάιυοξίοη, Νοίεϑ, αηα Οὔεςαὶ 
Αρρεϑμῃάϊχ, ἴοῦ ὕρρεσ απ Μιάά]6 Εοσσαβ. ΒΥ Ὁ. 5. 7είγαιὰ, Μ.Α, ἘΕχίσγα 
ἴοαΡ. ὅνο. 359. 

7ῤλϊρογία 12. 7 αΉ715. ἘΞΑ 64, νυν Τηϊγοάμποξίοη, Νοίεϑ5, 
δῃᾶ Οτοα] ΑΡΡεπαϊχ, ἔοσ ὕρρεσ αηὰ ΜΙα84]6 Εοιτηβ. ΒΥ Ὁ. 5. [ειτδαῖη, Μ.Α. 
Εχίτα ἔοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 35. 

Πεγοάοΐμς, δ οἰρείίοης ἤγοηι. Ἐλαϊοα, νυν Γπεγοάαςξίοη, Νοΐςα5, 
δῃά ἃ Μδρ, ὃγὺ ὟἝ. Υ. Μεῖγσυ, Μ.ᾳ. Ἐχίγα ἔαρ. ϑνο. 25. 6. 

ονμδγ. Οάγ5εεγ, Βοοῖκβ 1- ΧῚῚ (ἰοῦ ϑ.μοοὶθ). Βν ὟΝ. ὟΥ. 
Μετῖτυ, Μ.Α. Ὑνεμηίγ-βανεηίῃ ΤΒουβαπάᾶ. Εἰχέγα ἴοαρ. ϑὅνο. 45. 64. 

ΒοΟΚ 11, 5ερασζαίεϊυ, 1.5. 6. 

Οάγεεεγ, Βοοκβ ΧΙΠΙ-ΧΧΙΝ (ἰοῦ ϑοῆοοὶθ). Βν {πε 
βϑῖὴθ Βαϊοσ. ϑεοοπα Βάπίοη. Ἐχίγα ἔσαρ. ϑνο. 55. 

7 αά, Βοοῖς 1 (ἴον ϑοῇοοϊβδ). ΒῪ 2). Β. οι ππΠςν 
Θεοοηά Βαϊίοη,. Ἐχίτα ἔοαρ. ὅνο. 25. 

7]14«], Βοοῖκ5 1--Χ| ([ογ Θομοο 5). ΝΠ δὴ Τηἰγοάαοξίοη, 
ἃ ὈΤΟΓ ΗἩοτηοσῖο ὐταιητηδ, ἀπά Νοίοβ. ΒΥ Ὁ. Β. Μοηῆτο, Μ.Ὰ, Ἐχίτα ἴξαρ. 
ϑνο. 6-. 

-----Ἕἕ Πιααῖ, Βοοκβ ΝῚ αδαπμὰ ΧΧΙ. ΜῈ [Ιηϊτοάυοίίοη δηά 
Νοίεβ. ΒΥ Ηεσρετί Ηδιβίοηθ, Μ.Α. Ἐχίγα ἴσαρ. ϑνο. 1.5. 6“. βδοῆ, 

7πείαρ. ἴζεγα Ηἤείογία (ἴοΥ ϑοδοοΐϊϑθ). Βγ Ο. 5. ΤΖοσγατ, 
Μ.Α. ϑεοομά Ἑαϊείοη, Εχίγα ἴσαρ. ϑνο. 15. 6. 

Ρίαίο. είρείίοηις ζγοῦι .ς 7)1αἰοσηός [᾿πο]ααϊησ ἴΠ6 ΠοΪ]ς οὗ 
τς “2οίοσν απᾷ Ογίο]. ΜΝ 1 Τηἰγοάποίίζοη ἀπὰ Νοίεβ ΒΥ [ομη Ῥαγνεβ, Μ.Α., 
δῃᾷ ἃ Ῥυείαοα ὃγ [δε Ἀξν. Β. [ονεΐϊ, Μ.Ὰ, Ἐχίγα ἔοαρ. ὅνο. 69. 6. 
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͵δοῤἠῥοοίος. ἘῸΥ {πΠ6 τ8ὲ οἵ ϑοῆοοῖϊβί ἘἙάίίεα ψἢ [Ιηΐίο- 
ἀποίίοηβ δπα ἘΠ ΠΡΊΙ5η Νοίεβ. ΒΥ 1 ογὶβ (διρὈΕ1], Μ.Α., απμὰ Ενεϊγη ΔΡΌΡοίί, 
Μ.Α. “νέων απο Κευζεοα ΖΞ αἸΖο72. 2 ΝοΙ5. Εχίτα ἴσαρ. ὅνο. 105. 60, 

5014 βεραζαίεϊ υ, ΝΟ]. 1, Τεχί, 45. 6. ; Νο]. 11, Ἐχρ]απαίοτυ Ν᾽ οίεβ, 6. 

δοῤἠοοίσασ. ΤῺ Θίηρὶς ῬΙανϑ, στ Ἐηρ] 5 Νοίεβϑ, δὅο. ΒγυῪ 
ΤΙ ονγὶ5 ΟαΏΡΡΕΙ]], Μ.Α., ἀπά Ἐνείγῃ ΑΡΡοίϊ, Μ.. Ἐχίτγα ἔοαρ. ϑὃνο. 1ἰπ0Ρ. 

Οεάϊρυβ Τγσαηηιβ, ΡῬμι]οοίείεβ. Νὰν δηᾶ Κενιβεα Εα!οη, 25. Θα ἢ. 

Οεαΐρι5 (οϊοπει8, Απίϊσοηθ, 15, 904. εδοῇ. 

Αἴακ, ἘἸεοίτα, Ττδοβίηϊαα, 25. ΘΟ. 

-- Οδαΐῤες Κοχ: Ἰδηάογῖα Τεχί, ψ ἢ Νοίεβ ὃν {πὸ 
ΡῬτεβεηὶ Βίβμορ οἵ 51. αν 458. ἘΕχίγα ἴοαρ. 8νο. [τηρ, 15. 6. 

7 ἠσοογίίης (ἴοΥ Θ΄. οοἑϑ). ΜΒ Νοῖίςβ. Βν Η. ἸΚγηδβίοη, 
7.Ὁ. ([Αἴὲ ϑηον). Τηϊτα ΒαΙτοη. Εὐχίτα ἴσαρ. ϑνο. 45. 6. 

Χοροῤίοθ. ας) “είροίϊογις (ἴοῦ πηΐογ (Ἰα5565). ΔΜ ἃ 
ψοσαΡυ]ατν, Νοίεβ, πὰ Μᾶρ. ΒΥ 7. 5. ῬΒΠ]Προίίβ, Β.Ο.,., ἀπα Ὁ. 8. 7 υγδπῃ, 
Μ.Α. Τρϊτὰ Βαϊίοπ. Ἐχίτγα ἔοαρ. ϑὅνο. 35. 6. 

δ οίροίϊογς (ἴοΥΓ ϑοΠοοἑθ). ΜΙ Νοίεθ δηᾶᾷ Μαρβ. Βυ 
7. 5. ῬΡΗΠΠροιίίβ, Β.ΟΙ,. Ἐσουτίῃ Ἐδηίοη. Ἑχίγα ἔοαρ. ϑὅνο. 35. 6, 

“Απαδαςῖς, Βοοῖς 1. Ἑαϊξεά ον {ππῸ τιδὲ οἵ Τππῖοῦ ΟἸδβϑαβ 
δηα Ῥτγίναίε ϑιίυαεηίβ. Δ Π Τηϊτοάποίίοῃ, Ν᾽οίεβ, εἴο. ΒΥ . Μδιβῆδιὶ, Μ Α., 
Ἀεοίοσ οἵ ἰῃς Ἀογαὶ ΗἩΠΡΗ Θοθοοὶ, ΒαΙΠΡτΤΡη. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. 25. 6. 

---- “παΦαςῖς, Βοοῖς 11. ΜΠ Νοίεϑ δηὰ Μαρ. Βυ 6. 8. 
7Τεισαω, Μ.4. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. 25. 

------ ΟΟγοῤαεάϊζα, ΒΟΟΚΒ ΙΝ δηὰ Ν. ΔΝ τ Ταϊγοάαοίίοη δπά 
Ν᾽οίεβ ὃγΥ Ο. Βιρς, 1)... Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 25. 6. 

44γρἐοὐζες ῬοἤΖος. ΒΥ ἊΝ... Νενηδη, Μ.Α. [7 το γε5ς.] 

ὙΠ" δήναθς. Ἰ, Ὅλ [6 Θίγυρξυγα οὗὁἩἉ ἴδε. δενεηῖῃ 
Βοοῖ. οὔτπε Νίοοτηδοῆθδαηῃ ΕΔΠηϊο5. ΒΥ 7]...  Π5οη, Μ.Α. ὅνο. 5ΕΠΠ|| 55. 

“Ἰγίεἰοίοίϊς Εἰλίεσα ΜΝσοτηασΐέα, εχ ταεοξηβθίοηθ [πιηηϑηῖ6 115 
ΒεΚΙκοσ. ΟὉτοόνη ὅνο. 55. 

Το ηηοςέζοηος αηα ΑἸ φεοἤίηος. ΤΠ Οτγδίίοηβ οἱ 1) επγχοβίπεηςξϑ 
δρᾷ ΖἸβομἶπαϑ οα {π6 τον. ΝΠ Ιηιγοάποίοιν Ἐλβθαυβ δπα Νοίεβ, ΒΥ 
α. Α. ϑίιηοοχ, Μ.Α.., απᾶ ὟΥ. Η. ϑδιιηοοχ, Μ.Ὰ. 1872. ὅνο. 125. 

τος (Ε. Ζ., 7.4... 4. ἥιᾶαηραί 97 Ογεσῖς Πῆίςέογίσαΐ 7πδογέῤ-. 
ζΐογι5. ΙΩΥ ὅνο. 1ος. 60{. 

Πονογ. Οαγοεογ, Βοοῖζθ [--Χ]Ὶ, Ἑαϊεά νι ἢ Ἐησ] 5 Νοίς8, 
ΑΡΡεπᾶϊςεβ, εἰσ. Βγυ ὟΥ. ὟΥ. Μεισυ, Μ.Α., δμὰ [8 ἰαΐβ [ατηθ5 Ἀ1446]1, Μ.Α. 
1886. ϑεοοῃμᾷ Εαϊίοη. Τεν ὅνο. 1τύς. 
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ΤΠ ονογ. 44 Ογαηηηταν ΟἹ 116 Π͵οτηογῖς 7)1α ἰδεῖ. Ἔν 1). Β. Μοητῖο, 
Μ.Α. Ῥεγ ὅνο. τος. 60. 

οοῤἠῥοοίος. ΤἼΤΠς ῬΙανϑ δῃὰᾶ Ετασηγχεηΐβ. ΜΠ ἘΡΊ 5 ἢ Νοίεϑβ 
δηα Ἰηϊτοάποίίοηβ, Ὺ [αν 5 ΟΔΙΡΡΕ]], Μ.Α. 2 νοΐϑβ. 

ΨΜοΟ].1. Οεάϊριβ Τυγάπηιβ. Οεάϊρι5 Οοΐοπειβ. Απίϊσομα. ὅνο. 1τύ-. 

ΝοΪ. 11. Α)]αχ. Ἐ]εοῖτα. Τυδοβίηϊαθ. ῬμΠ]οοίείεβ. Ἐσαρτηθηΐβ. ὅνο. 1ύς-. 

ΙΝ. ἘΒΕΙΝΟΗ ΑΝῸ ἹΤΑΤΙΙΑΝ. 

Βγαελοῖῦς ΜΕἰγηιοίοσίεαί 7)1οἤϊογαγ» ο77 ἐΐσ ἢ γεπεΐ 7, αϑερηεαρ, 
ὙΠ ἃ Ῥτείαοαε οἡ [Π6 Ῥυποῖρ] 65 οἵ ΕὙΈποῖ ΕἰγοΙοσυ. Ὑταηβὶαίεα ᾿ηΐο 
ἘΠΡΊ5ἢ ἘγΥ 6. ὙΥ. Κιίοβίη, 1).1). ΤΗϊτά Ἐδιτοπ. Οτοόνη ὅνο. 75. 6. 

.--- ἕ ΑΠ]είογίραί Οὐγαηηηηαν ο7 ἐλ ᾿ γοποῖ 7, ατραρο. Ττδη5- 
Ιαϊεα ᾿ηΐο ἘΠρΡΊ58 ῬΥ Ὁ. ὟΝ. ΚΙζομίη, ).1). Ἐουτῃ Ἑαϊοη. Ἐχίγα ἔοαρ. 
θνο. 25. ΟΖ. 

οσκ5 ΡΥ ΘΕΟΒΟΘΕ ΒΑΙΝΤΒΒΌΞΒΥ, ΜΑΑ. 

}γῖγιογ ὁ ἔγεμε 7,11γαίμγο. Ἐ χίτα ἴσαρ. ὅνο. 25. 

δ ογέ Π͵ϊς 107} ο7  γοημοΐ 7,116Κ)αΐη7γ6. Οὐτόνῃ ὅνο. τον. 64. 

«ο26εἼγ1ε715 ο7 1 γοποεῖ 7,116γαίθγ, γγοηι Ἰίζογι ἰο ρο. Οτονῃ 
ὅνο: 95. 

Οογηοἑ ̓ς Πογακθ. Ἑ αϊϊοα, ψΙΠ Τηϊγοάαοξίοη αηὰ Νοίδϑ, ὈῪ 
αξεοτῖρα ϑαϊηίβρυσυ, Μ.Α. Ἐχίτγα ἴσαρ. ϑὅνο. 2-. 6. 

Π7οϊιὸγεοῖς 1,65 γέεσϊρηδες Κι ταϊομίες. ἘΠ αΙεα, ἢ Τπἰγοάαςξίοη 
δῃᾷ Νοίεβ, ΕΥ̓͂ πάγον δηρ, Μ.Α. Ἐχίτγα ἔοδρ. ϑὅνο. 1.. 64. 

αοεῖγος Ἐςίλεγ. Ἑκϊεά, νι Τηϊγοάποξίοη απά Νοίεβ, ὈῪ 
αεοῖρε ϑαϊηίβρυσυ, Μ.Α. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 25. μωξ δρμόῥλεά, 

Μεατιηηαγελαῖς᾽, 7.6 δαγὦϊογ (ὁ δέν. ἘΠ αϊτεά, ἢ Τηϊγοάαςξίοη 
δηᾷ Νοίεβ, ΡΥ Αὐυβίϊη θόΡβοη. Ἐχίτγα ἴοαρ. ϑὅνο. 29. 6, 

Ἰ͵οϊαϊγες “͵έγοῤε. Ἐαϊϊεά, ἘΠ Τπὲγοάιοίίοη δηα Νοῖεβ, ΌῪ 
(εοῖρε ϑαϊηΐβθυσυ. Ἐχίσγα ἴοαρ. ὅνο. οἱοίῃ, 2-. 

7͵ημδεοῖς ΟΤι 716 δας 76 ας αὐτὶ {᾽ “4 71ογε7, απαὰ Ζαγαςῖο. ἘΞ αϊ εά, 
ΜΠ Ῥτγοϊεροπίθηα, Νοίεβ, εἴς, ὈῪῚ δ α!ίεσ Ηδθιτῖίεβ ῬΟ]]οοῖς. Ἐχίγα ἔοδρ. 
ϑνο. 25. 

(δ ατγιή6- δότέῦθ. ϑεοίροϊζογις γγοῦι {16 ((ατσογῖδς εἴγε 7, τεγιαἴ2, ἘΠΕ 
ὈγΥ ἀεδοῖρα ϑαϊηΐθθυσυ. Ἐχίγα ἴσαρ. ϑὅνο. 2. 

Οπεἴγοῖς 7, οΐγες ἃ σα 77 γο. ϑεϊεοίεά δηά εἀϊέεα ὃν αεούρε 
ϑαϊηΐβθασυ. Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 25. 

(αρ 767, 1 έόρῥἠηϊο. οδιεογιες οΓΓ 7 γανοί. εϊοοϊςεα δηα Εαάϊθα 
ὈγΥ ἀεοῖρα ϑαϊηΐβρισυ. Ἐχίτγα ἔοαρ. ὅνο. 25. 
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1 Εἰοφιιογοο ἐο ἴα (λαΐγό οἱ αἱ ἴα Τγίδηγιο ᾿γαρφαΐςος. Ἐαἰτεά 
ῬγΥ Ῥδὶ] ΒΙοιξί, Β.Α. (Ὁ πὶν. (.41115.).. Μο]. 1. Ἐτεποῦ ϑαογεᾶ Οσαΐοσυ 
Ἐχίτα ἴσαρ. ὅνο. 25. 6(. 

Ἐϊαϊοα ἣν αὕΞΤ ΑΕ ΜΑΘΞΒΟΝ, Β.Ἀ. 

Οογρφελρ᾽ 5 Οζμηα. ἉΝΊΓΏ Νοίεϑ, αἸοϑϑαγυν, εἴς. Ἐχίγα ἴοαρ. ὅνο. 
εἰοέζ, 25. ΒΘ. σονεῦθ, 15. 6. 

7 ον ῖς Χ' ΤΠ πα 15 (ογι7φηηογ 7165, ἃ5 ἀεϑορεά 1 Εἰ χίγαςίβ 
του {Π6 Ῥεϑδί Μεμλοὶγβ οἵ ἴΠ6 ϑενεηίθεεπίῃ (δηίασγ. ΨΥ ἘΠΡΊ5η Νοίεβ, 
(ἀσεπεδιορίοαὶ ΤΆΡ]65, ὅζο. Εὐχίσα ἴσαρ. ϑνο. 25. 6(. 

αϊςέγο, Καῦνον ἄο. Ἰογαρό αρείοϑγ αἷδ ἡ1α (ὐατεὖγο. Οὐτῖῖκα, 
ῬΥ “7αὐαηις ὁ 7)εέγαδ; 1.6 Ψίευχ ΤΑΊ Π]δασ, ΡΥ 7777. Ξγεβηιαγι»ι-- (λαΐγΖαε ; 
14 ει ]έε ἀθ ψίποεπμεβ, ΡΥ ΚΑ ζγεα ὧδ Κζρηγν ; 1,65 Τυμηθαυχ ἄς 1 Ηδίε] 
ΟΟΥΠΕ61116, ὈῪ «ΖΦ πιο ΑΙ δοτεέ; Μέβανεπίατεβ ἀπ Ἐσο]οσ, Ὀγ  οώοίῤλε Ζ027727. 
ΤΗϊτά ἙαΙτΊοη, ᾿λενιβεα ἀπά (οιτεοίεα, Ἐχίγα ἔσαρ. ϑὅνο. 25. 64. 

]Μοϊγὸγες 765 Ζομγὦογίες ὧἷ6 οωρῖη, αῃὰ Αἰ σοζρδς “4 ἐζαζ6. 
ὙΠ Μοϊιαῖτε᾽ 5 1116 οἵ Μο]ὲστα Ἐχίγα ἴσαρ. ὅνο. 25. 64. 

Ποϊιόγεος 7.65 Ζοργὦδγίες ὁ ϑεαῤῖηι. ΜΙ Μοϊίαϊτε᾽ 5 1 1{6 οὗ 
Μοϊ]ϊὸτο, Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. βΕ 1 σοόνεῖβ, 15. 6. 

Μοϊογος 7.65 η277265 ασνα,ίθς. ΜΝ Νοίςβ, α]οβϑαΐνυ, εἰς. 
Εχίτα ἴοδρ. ὅνο. εἰοΐζ, 25. ΘΕῈ σονεῖβ, 15. 64, 

χοῖρος Αμαγοριαφτσ, απ ΟὐγηιοηἝος 7.6 ἤ7όηδηγ. ἈΝΊᾺ 
Τιου͵5 Ἀδοὶπο᾽ 5 [1|6 οὗ 15 Εδίμεσ. Ἐχίσγα ἴσαρ. ὅνο. 25. 6, 

Κερηαγαῖῦς 7.6 “ον, απὰ 8γηόγς αηὰ αίαῤγαῖς 7.6 Ογοραδφη. 
Ἐχίτα ἔσαρ. ὅνο. 25. 6. ; 

͵δόυχρηό, Π7 αὐαηη οἷἴ6, ρα ἦθγ οἤϊο (ογεδηηιῤογαγ65, δ᾽ οσοΐΖοι5 
30ογε ἐλε (ργγεςῥογιαίδγιες οὐ. Ἰηϊθπαβα ΤΟΤῈ ἘβΡρθοΙ Δ} }ν ΓΟΥ (Ἰ115᾽ 50ΠΟ0ο]5. 
Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 35. 

7)αρίθ. ϑοϊθοζὶἊςοηϑ ἴτοπ {πε Τηΐεγηο. Δ ΤηἰοάιαοςζἊοη δηά 
Νοίεβ, Βγυ Η. Β. (οἰίζειη!, Β.Α. Ἐχίτγα ἴσαρ. ὅνο. 45. 6. 

7 2550. 7 (τγηραζρληη6 7,16εγαία. (Αἰ δηΐοσ 1, 1. νι [1η- 
ἰσοἀποίϊομ ἀπα ΝΝοίεβ. Βυ [Π6 βαπηε ἘἙΜΙοσ. Ἐχίστα ἔοαρ. ὅνο. 25. 6, 

ν. αΒΒΜΚΑΝ. 

,δελόγον ( 777... 4“ Πϊείονγ 977 Οογηιαλ 7,110γ αέμγό. “Γταῃϑ᾽αἰθά 
ἴτοτὰ {π6 ΤΕ (ἀοστηδη ἘαἸτοη Ὀγ Μτβ. Εί Οοηγθεατθ, ἘαΙοα ᾿γ Εἰ. Μαχ 
ΠΟΙ. 2 γΌ]5. ὅγο. 215: 

ἥωχ ΠΤ ογ. ΤῊς (εογηγαη (Ἰδϑϑῖοβ, οσ {π6 ἘουγΓ ἴο ἐπε 
ΝΙπείθεθητῃ (δηίασγ. 1 ΒΙορταρηϊοαὶ ΝΝοίΐοεβ, ᾿Γσαπϑ αίοη5. ἰπῖο Μά θτη 
σεπηδῃ, αηά Νοίεϑ. ΒΥ Ε, Μαὰχ Μη], Μ.Α. Α Νεὲν Ἑαδπίοη, Ἀδνιβεά, 
ἘπΙατρεά, ἀπά Αἀαρίεά ἰο ὙΥΊΠ6Ι τὴ ΘΟΒ σοι 5 " ΗΙβίοσυ οἵ ἀθσηηδῃ 1 1ἰοταΐατγε, 
ῬΥ Ἐ, Γλοβίεηβίειη, 2 γοὶβ. οὐοννῃ ϑνο. 219. 
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σΟΕΑΜΙΑ͂ΜΝ ΟΟΥΣΚΘΕ. ΒΥ ΠΈΕΕΜΑΝΝ ΤΙΙΑΝΟΈΞΙ. 

716 (τγηηαης αὐ 1 ΠοΊη6, αὶ Ῥγαςίίςαὶ Τπἰγοάποξίοη ἴο (εγπιδῃ 
(οηνεοσϑβαίίοῃ, υΊ ἢ δη ΑΡρεπαάϊχ σοπίαϊηϊηρ {Π6 Εββθης 1415 οἵ σαττηδῃ τδιητηδυ. 
ϑεοομᾶ Βαάπίοη. ὅνο. 25. 6. 

716 (σεγηηαη ἤαηηαί, αὶ (εύηδη (ταπηπηαῦ, δδάϊηρ ΒΟΟΚ, 
Δα 4 ΗΠ δΠάΡοοΚ οἵ ἀεπηδη (οπνεβαίίΐοη. ὅνο. 75. 6 

Ογαηηγηαν 97 ἐΐλσ Οογηταη 7 παρε. ὅνο. 45. 6. 
Οογηιαήι ((ογηῤοΞηζίον, Α ὙΠεογείίοαὶ απ Ῥυαοίϊοαὶ (ὐϊάς ἴο 

[ῃς Ατίῷ οἵ Τταπβιίίησ ἘΠΊ 5 Ῥίοβα ἰηΐο ἀδσηαῃ. ὅνο. 45. 6. 

1 655 1ηρς Πιαοΐοοη. ΝΊΓᾺ Ιμἰγοάιποκίοη, Επρ] 9ἢ Νοῖα5, εἴς. 
Βγ Α. Ηκδιθβδῃη, ΡὨ]]. θ)οο., Μ.Α. Ἐχίγα ἔοδρ. ὅϑνο. 45. δα. 

δοληογς ΤΠ μοῖνε Το. Τταπϑιαϊθα ᾿ηΐο Ἐπρ] 5ἢ Ψεῖθε ὈΥ 
Ἐ. Μαββῖθ, Μ... Ἐχίγα ἴσαρ. ὅνο. δὅ.. 

ΑΙ580, ἘΠ θα Ὀγ Ο. Α. ΒΌΟΗΉΞΕΙΜ, ΡΒ. Τοο. 
(οοίἠες Γρηιοηῖ, ΜΝΊΈ « 1 1{6 οὗ αοείπῃο, ο. Ταϊγα Ἑδιίοη. 

Ἐχίτα [οδΡ. ὅνο. 25. 

-- Τ᾿ ηϊζροηῖο απ Τ ατιγῖς. Α Ὄταπια. ΔΊ ἃ Οπεῖςαὶ [π- 
ἰτοσποίίοη πα Νοίεβ. ϑεοοπά Βαϊοη. ἘΕχίτα ἔοαρ. ὅνο. 35. 

Ποϊρο᾽ς Ῥγοσα, Ὀείηρσ ϑεϊςςξίοηϑ ἔτοπὶ Πἰ5 Ῥύοϑθε δ οσκβ. ΝΠ Π 
ἘὨΡΊΙ5ῃ Νοίεϑβ, εἴο. Εχίτγα ίοδρ. ὅνο. 45. 6. 

ἢ ερδς Πα αγξγεῖσο. ΝΆ 1,16 οὗ Ηείηα, ᾿Πεβογρίίνε ϑκείοῃ 
οὗ [88 ΗδιζΖ, δηὰ Ιηᾶθχ. Εὐχίτα ἴσαρ. ὅνο. Ῥβρεσ οουεῖϑ, 1.5. 64. ; οἱοί!, 25. 64. 

1 557ηρς ἤέμηα σοῦ βαγηλείνε. Α (Οοπιεάν. ΔΝ Α [με{86 
οὗ 1,εβϑίηρ, Οὐτῖοαὶ Απα]γβὶβ, εἴθ. Εχίτα ἔοδρ. ϑνο. 35. 6Ζ. 

ΜΝαίδαη α67 7οῖσο. ΜΝ [Ιπιἰγοάποίίοη, Νοῖεσϑ, εἴς. 
Ἐχίγα ἴσαρ. ὅνο. 45. 6Ζ. 

͵δοηεγ᾽ς Πδιογίρεδο δζίσδο, Βρημορῖς 7, οὖσ) τεγια] Τορα, πὰ 
“δεοἰαρογηγιρ Ο72 “ἰγι{τυεγφεγ. ΜΥῚ α Μαρ. Ἐχίτγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 64. 

γεσζνε Τοῖς, ΝΙΝ 4 [116 οἵὐὁἨ ΘΟΔΠΙΕΓ; ὃ΄ ΠΙΟ- 
ἰοτῖοαὶ πα οτιτἴοα] Τηϊγοάιοίίοη, Ατριυπηεηίβ, απα ἃ οοπιρ]εῖς (ὐοτη πη θηΐατγυ, 
δηα Μαρ. διχίῃ Ἑάϊπίοη. ἘΕχίτα ἔοαρ. ϑνο. 35. 64. 

ΠΥ ἐλοίηνε Το, ϑοἤποο] Ἐπ οη. ΜΠ Μαρ. 25. 

77οαῖεγη, αἰογηζαγζε ΜΝ εααεγ. Α Αταάδιαδίςα (οἰ]ςοξίοη οὗ Ἐκχ- 
ἰταοΐβ ἴῃ Ῥτοβα ἀπά Ῥοείγυ ἔγοπὶ Μοάθτη (σθιτηδῃ νυ Ύ 6 ΓΒ ἱ-τττς 

Ρατὶ 1. 1 ἘΠΡΊΙΞη Νοίεϑ, ᾷἃ Οταϊητηδίΐοαὶ ΑΡρρεηαϊχ, δπὰ ἃ δουρί εΐθ 
γοσαΡα]ατσγ. Εουτί Ἑάίοη. Εχίτγα ἔσαρ. ϑνο. 25. 64. 

Ῥαυὶ 11. ὙΠ ἘπρΊ5ἢ Νοίοϑ δἀπᾶ δὴ ἱπᾶάρχ. Εἰχίσγα ἴσοαρ. ὅνο. 25. 643. 

᾿ΛΝλοδ ἦγ ς Ογϊεοελίξελο “ΤΠ γοολ- Οφεολϊεθίοη,. ΤὍαῖε5 οἵ ἀτδεῖ 
Ἡδτοοβ. Ἑαϊιθᾶ νῖ ἢ ἘΠΡΊ5η Νοίεθϑβ απ ἃ ΝοσαΡα]ατν, ὈΥ Ἐσπητηα 5. ΒΟΟΒΠοίτη. 
ΘοΠοο] Ἐαϊ θη. Ἐχίτα ἔοαρ. ϑνο., εἰοέλ, 25. 227 εοὐόγς, τ5. 6. 
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ΝΙ. ΜΑΤΉΒΙΝΓΑΤΊΟΣ, ΡΗΥΒΙΟΔΙ, ΒΟΙΈΝ ΟΣ, ὅσο. 

ΒΥ ΤΙΤΙΒ ἨΒΙΝΘΙΜΕΥ, Μ.Α. 

ἢ ρηγες τηασσ 457 : α τοὶ ΑὐΠΠπιεῖῖς Βοοῖς. Ούοννῃ ὅνο. 6. 

Αμδευογς 10 {196 Ἐχαηιῤίος τη ᾿ζρηγες τιασσ Εαςγ, τορσείῃοτ 
ὙΥἹΓΠ ἔνγο ἱπουιβαηά δα! ἑοηαὶ Εχατηρ]6β, νυ Β ΑὭθνυγετβ. Οὐόνῃ ὅνο. 15. 

7716 “ελοίαγ᾽» 41γιζβημοζίς : τ Απϑνγεύβ. Ούοόνγῃ ὅνο. 45. 6. 

716 ϑελοίαγ᾽» Αἰ ζοοῦγα. Οἵἴονῃ ὅνο. 45. 64. 

Βαγρ:65 (ΚΝ. Ε., 23.4.)Ν.. Δ δοος ον 7 6γηηοαγηαηηῖε5. 187 δ. 
Οτοόνη ὅνο. 75. 6. 

(παρόσον ((΄. 2., Ε.Κ.4..5).. 4 Παμαδοοῖξ 9.5: 7 πο» Ζῖυς 
“ςἐγογοῦν. ΤὨϊτα Ἐπ]! οη. 1877. ΤΕΙῚΥ ὅνο. 285. 

στ ξο “..Κ.. (.8...Κ...). ἀεοάθεν. τᾶ8ο. ὅνο. τῶῦ. 684: 
Ογοημοηα (1 ρ). Εἰ ἰρηεογι1ς 977 1 γογοοΐίυο (ϑογηδίγγ. Ττδῃ5- 

Ἰαίεα Όγ Ο. 1ιεπαεβάοτί, Μ.Α. ὅνο. 125. 6«. 

Ποονιβῖμ. ΑἸεομδέΐεσ. ϑεςσοοηά Ἐδιιίοη. Ογονῃ ὅνο. 7.5. 64. 

Ἐποίϊα Αιρυΐϊδεα. (,οπϊαϊηΐησ [Πς Ἐπβδεηξία 5 οἵ της ΕἸαπηθηΐβ 
οἵ ΡῬΙαπε (σξοιηείτυ 85 σίνεμ ὈΥ ᾿λιο]]α ἴῃ Πῖ5 ἢτϑὶ ϑῖχ Βοοῖβ. Ἐδιοά ὈΥ 
εὐ 6 ΠΝ τοῖν ΜΙ.Α. τονε ὅνο. 795. 6. 

ΘΟΙα βου θῦθιν 85 ΤὉ]] ον 5, 

ΒοοκΘἙ [-[Ν. 545. δ. 
ΒΌΟΚΞΙ ΠΠ. τς δ. 

ΠΟΙ͂ Ἰ. το 

ααἰίον (7]ομρίας, (.8., Ε.Κ..5.). 716 Οοηείγηείζοτι 97) Πφαϊζλγ 
Ζρτυο γος. ἸΕμῚΥ ϑνο, τοῦ. 6, 

Παρηον (.517 Δ. α΄. (), απὰ “Ὁ. δαίά. δοοξ- εοῤίγχσ. Νεν 
Δ η4 επ]ατρεά Βαϊτοη. ἘΕχίτα ἴσαρ. ὅὃνο. 1ἰτὴρ οἱοίῃ, 25. 

ὙΠ] ΟΣ ΤΟΣ7Ὲ (4. (Οὐ. εγμοι, 77.4.ἡ, δῃά Η. Ο. 33αάα, 2.4. 
Ἀχογεῖδος 121. γαεσίίεαί Ολοηιῖσ7γ7. ΜΟΙ. 1, Ἐ]Εμοπίατυ Εχοσγοῖθεβ. ΤὨτὰ 
Ἐαϊτοη. Οτοόνη ὅνο. 05. 

ΤΠ αοίαγο (44 γε ηδαία). Α͂ 5᾽γείονε 9.0, ΄γεοϊεαί Ἐαάπμεαξοε : 
ΤΠΘογδίῖο8] ἀμ Ῥγαοίϊοαὶ. Ἐχίτα ἔσαρ. ϑδνο. 7.5. 6ώ, 

α͵αάαν (ΠΠ. Ο., 13.4.).. ΖΤαδίς ὁ Οπαζίαϊοο ΑἸπαΐζνεῖς. 
Τάτρα 4ϊο. ΡΑΡεΕχσ, 45. 6. 

Παχευει (5. Οἰογᾷξ, 4Ώ.4....1..5.). 44 7 γεαΐέδο ον Ε ἰσείγίοῖίν 
ἀγα Π7αρ»οέΐοηε. ϑεοοπᾶ Βαϊ. 2 νοἱβ. Ἰετὴυ ὅνο. 1ὦ. 11ς. 6. 

45» ΕΕἰρηιοηίαγ»γ 1γεαϊδε οή᾽ Εἰδείγίείγ. ἘαΙεα ὈΓν 
ΝΠ] ἀαγπείί, Μ.Α. εν ὅνο. 75. 64. 

Μϊπολέρ (6. «., ,.4.).. 44 7Τγεαΐδο ον δ:αΐίες νυ ΑΡρ]ϊςα- 
τ[ἰοπ5 ἴο Ῥηγϑίοβ. Τϊτα Ἐαϊ οι, (οττγθοϊςα δπμα Ἐπ]ασρσεά. οὶ. 1. ἰ χιῖί- 
ὁγττέη,2 ο7 Οοῤῥαγιαγ  ογεθ5. ὅνο. 95. ΝΟ]. 11. .δ,αξίες, δνο. τύς-, 
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Ζ7πεῖη (Ὁ. ΤΥ͂., ,,7.4.).. ζρηέῤῥαηαγ Καὶ ἐηοημαζος 977 οἰϊαῖς αηπαΐ 
μας. Οτοόνῃ ὅνο. 75. 6. 

ῬἬτης (ϑοΐμ, ἢ7..4., .1...5.).. Ὁὐροΐοργ 975. Ολ7ογα 
Γαΐίν ογέλε 7 λαγιέδ, 1871. ὅνο. 215. 

᾿εσηθτης ξάδθο. Ὁ τον ὅνο. τὸς ὍΣ. 

ἢγεείτυϊεΐ (395 6Ρἢ, 27.4...1......5.). Τοοίοογ, (ἰοηεεαϊ͵ Ρἀγειεαί, 
αἴ δίγαξργαῤλίεαί. Μοὶ. 1. ΟΠρδηλῖοδ] δηᾶ ῬΏγϑιοαὶ. Ιἀογαὶ ὅνο. 255. 

Δ οἰοείοηι᾽ 5 1ογη15 ο7 “γε 170. Τ|]πϑὲγαϊεα ὈὉν Παβογριϊοἢ 5 
δηα Τγαννπρ5 οἵ Τ)ββεοίίοηβ. Νὰ Εάϊοη. (Διεαγῖν γεαάγ.) 

͵δηγί. ΑΔ (γεῖς 97} (εοἰρεξίαί Οὖ7οεῖς. Οὔ ϑεινεά, Ἀεάααςαά, 
Δηα Ὠ᾿βοιββεα θυ Α ἀτηῖταὶ ὟΥ, Η.. ϑυαγίι, κα. Ν. Ἀδνίβεά, οοηεηβ6ά. δηα στθδῖν 
Θη]ατρεά Ργ Ὁ. Εἰ. ΟΒδιάθεῖβ, Ε.Κ.Α.5. 1881. ὅνο. Ζγίεο γεαπερα 0 125. 

οΖσυαγ (Βαίγοιν, 1....1)., Ε.Ν..5.).. 44 7γεαΐϊδο οὔ φαΐ, ψυἱ ἢ 
ΠῸΠΊΘΤΟΙ5 ὟΥ οοάςσιί5 δηα Τλῖαρσταιηβ. ΕὈατίῃ ἙαΙτομ. Εἰχίτα ἴοαρ. ϑὅνο. 75.606. 

γόγηο- Παγεοιγί (1. 1., 7.4... 4 7γεοαΐϊδο οὐ Κῆσογς απμαᾶ 
(αγιαΐς, το]αἰϊησ ἴο [πΠ6 (ὐοπίτο] αηα τπηρτονοπιεηΐ οἵ Κἴνεσβ, αηα {πὸ Τ βῖρῃ, 
(οῃπίτποίϊου, ἀπα 1) ενεϊορηηεπὶ οὗ δηα]5. 2 νοἱβ. (νο].1, Τεχί. οἱ. 11], 
Ῥ]14665:) ϑ8γό. 215. 

“Π͵]αγΟολγ5 απαὶ Π)οοῖς,, {πεῖς ῬΗγϑίοαὶ Ἐξαΐαυγαβ, Η βίον, 
(οπρίσποιϊίοη, ΕἘσπὶ ρτη επί, απ Μαϊπίεηαποα ; τ ῚΠ ϑιαςἰβϑι1ο5 ἂ5 ἴο {πεῖὶγ (οσα- 
ΤΉΘΓΟΪ8] 1) νο]οριηεηί. 2 νοἱβ. ὅνο. 25.. 

ἡ αΐδο» (17. Ἰζ.., ,7..4.).. 44 7γεαϊίΐεο οὔ ἐΐὰσ Κα ἡγιοής 7 607} 
07 Οσατές. 1τ876. ϑνο. 35. 64. 

γαζσου (π᾿ ΤΖ).. 2. 5ὲ., Ε...5.}, αμα 5... ΒΟ, ΤΣ 
Ι, ΑΙ 7 γεαΐῖδε ογ ἐλε ΑΙ 2ἰίεαζίογε ο77 (ὐεγεεγα τοι (οογαϊγαίες ἐο ἐλε ΑἸρδέϊες οὗ 

α ἤ7αΐεγίαϊ δ γείοθγι. 1870. ὅ8νο. 6. 

11. 714 Π7αἰλενιαζίεαζ ΖἼεογγ ο7 Εἰ εεἐγίεῖέν αγια1 77αρηεἼδηι. Μ᾽ οἹΪ. 1. Ἐ]εοῖτο- 
βία(ο5. ὅνο. 1ος, 6. 

ΜΉ ΟΣ (44. ΤΖ,,, ΟΖ]. 7)οε., .Κ.5.). οὐ ο 
, Οδαογίς. Α πον ἙαΙοη, τυ Θο]αςοη5. 1872. Εχίτα ἴοαρ. ϑνο. 85, 6. 

ὍΠΙ|: ἘΓΙΒΟΙΥ. 

Ἐμοὶ (9. Κὴὺ. Ζ7.}ὲ Τ΄δογν 9.0. 216 δία. Ἐν 
ΒΙΠΠίβοΗ]1, Ιαΐϊς Ῥτγοίδβθου οἵ Ῥο]ιϊοα] ϑοίθηοθϑ ἴῃ {πὸ {Ππ᾿ἰνεγϑιίυ οἱ Ἡδ14ε]- 
θεῖ. Αὐἰπμοτγίβεα ἘηρΊ]]5η Ὑταηϑιαίίοη ΠῸΠπΠῚ 16 5΄χίῃ Οδηηδη Ἐπ ίοη. 
1 εΥ ὅνο. Πα] Ρομπηάᾶ, 125. 6. 

Τήμίαν (φοηρο, 1,..,.12.). 4. Ἡϊείογν οΓ Ογέθε ἔτοτὰ 15 Οοη- 
απεδί ὈνῪ {Π6 Ἀοιηδηβ ἴο {ῃ6 ργαβεηΐ {ἰπηθ, Β.6. 146 ἰο Α.Ὁ. 1864. Α πεν 
Τα τοη, γον ιϑεα {τουρῃοιΐ, αηα ἴῃ ραῦί το- υυιτ6π, νυ σοηϑίθγα]α δᾶ- 
αἸτοη5, ὈῪ ἴ[μ6 Αὐἴδοσ, δηα εαϊίθα Ὀγ Ἡ, Ἐ. Τοζεσ, Μ.Α. γ γοἱβ. ὅνο. 3}. 10». 
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Πογίσοομο (517 οἦη, Καὶ). Ἵ1ἦε Οουόγηαηες 97, Ἐπ χρίαηα : 
οἰμοσννῖθθ οα]εα ΤῊ ὈΙδγεποθ Ραίνγεοπ δη ΑΡβοϊαία δηα α Τὐμϊεα Μοη- 
του. Α Κενιβοᾶ Τεχί. ἘαΙ θά, σ᾿ Τηἰγοάποίίοη, ΝΝοῖθβ, απ ΑΡρεπάϊοβϑ, 
ΌΥ ΟΒδιῦῖες ΡΙυτητηοσ, Μ.Ὰ. ὅνο. Μμα]ῇ θοιπά, 125. 6, 

τ 5 (Π.4..2.6.}ἡ.. 41 ϑδήονξ ΠζρίοΣν 977 δ ΛΙΟΥΎΙΩΙΣ 
Οογιφτίοςΐ ο7  γιοίαγα, ϑεοοηά ἘαΙτ!οη. Εἰχίτα ἔσαρ. ϑνο. 25. 64. 

Οσοογρε( Π. δ..,.7.44.). Οοηιφαίοσίεαί Τ᾽ αὖίος ἐἰἰεείγαίζίυο 97.770 416771 
δέον. ΤὨΐτα Βάπίοη, Ἀανιβεα δηα Ἐπ]ατρεαᾶ, ὅ51η4]] 4ἴο. 125. 

Ποαάρζηη (7.).. Παΐν «πα 197 7΄ηὐυσασθγ5. Τ|1υϑἰταῖε ἃ ΜΙ 
ῬΙ]αίες απ Μαρβ. ψοϊβ. 1-Ἴ᾿., Α.Ὁ. 376--553. ὅνο. 31. 85. 

Και τίολη ((ἰ. Τ7.,..}2.).. 4 Ηϊδίονγ 97 ἔχαμεοο. ἉΜΊΆ Ὠυπηείοιις 
Μαρϑβ, ΡΙδηϑβ, απά ΤΑ 0165. Τῃ ΤΏσεα Νοϊστηθβ. ,δεεογαῖ ΖΦ αἰζέήογε. (τόση ὅνο. 
ΘΟ τοῦ. 6. 

ΜΟΙ]. τ. θθόονη ἴο {πὸ Υἴεδσ 1452. 

ΜΟΙ. 2. ΕΎοῖὴ 1452-Ι624. ΝοΪ. 32. Εγοιὴ 1624--1702. 

ἘΠ π΄ 77,.4.ὴ).. 4 Προ» ὁ 176 ΜΙ ὁζαίδς δ 
“4»ι6γ1εα. Τῃ [6 Ῥγθϑο. 

Καηθ (1,. νομ). ΑΔ Πϊείογγ ο7 Ξπρίαπα, Ῥτῃςῖρα!ν ἴῃ {Π6 
Θανθηΐεηίῃ (δηίασΥ. Ττδαηβϑὶαἰεα ὈΥ Ιλεβίαεπὶ Μεγθεῖβ οὗ {Π6 Ὁ]π᾿νεσβιν οἵ 
Οχίοτά, ππάᾶϑσ [Π6 σαρεγπίεπάεποα οἵ α. ὟΝ. Κιζομίη, 1).1)., ἀπα Ὁ. ΝΥ. Βοαβε, 
ΝΑΙ 1875. ὁ γο]β. ὅνο. 27, 35. 

Ματυΐίγρδογε (Οεογρο, 77.4.). ΑΔ ἥαανιμαΐ 97} “πεΐοτι 5077. 
Θεοομα Βαϊοη. ΤἸ)ετηγ ὅνο. 145. 

δ οίσεΐ (λαγίθ7ς αιεἷ οὐδόν 7|{ε5έγαζίογις ΟΣ Ε͵χοίῖδἦ ((ογιείζζρζογαὶ 
Ἡϊβἴοτυ, ἴτοσα [Π6 Ἐδυ]οϑὲ Τίτος ἰο {πε Ἀεῖρσῃ οἵ Εανναστά 1. Αὐτδηρεά δηάᾶ 
εὐϊεα Ὀγ ὟΥ. δέ 05, Ὁ... ΕΠ Ἑάιτίοη. 1882. Οσοόνη ὅνο. 8.5. 6, 

οζμδός ( Ἰ7-., 1)..2.)Λ. Ζ7.ο Ορη εἶ οημαί ἤἤὲςίογγ ὁ Εγρίαηα, 
ἴῃ 15 ΟΥρίη απ Τ)ανοϊοριηεηί. Τύρτατυ ΠΙτἰοη. 3 νοἱβ. ἄθτην ὅνο. 21, 8ς. 

ΑΙ5ο [ἴῃ 3 νοἱβ. οὔόσῃ ὅνο. ῥυΐςβ 125. 6δοῇ. 

συ θ7,16672 7,6οΐμγες οὐ 106 οίμαν ο7, “εοάϊεναί «αὶ 
Μοάεγη Ἡϊ]βίογυ, ὅζο., ἀε]νεσεά δὲ Οχίοτά 1867-1884. ΤΕΥ ὅνο. Πα] Ροπηά, 
105. 6. 

᾿γγείοοίεγ. ΑἹ δοίροζίο ἡγοῦε ἐΐε 7) 6εραίεἦες, 7 γεαΐζῖος, χα 
ΟἰΠοΥ Ῥδρεῖβ οἱ {ἰῃ6 Ματζγήϊμεβθϑ Δ 6] ]6ϑῖεν, Κι. ., ἀυχίηρ Ηἰβ (ἀονεσητηδηΐ 
ΟΥ̓ Τηαϊα. ἘαΙἰεα Ὁ 5. 1. Ονεη, Μ.Α. 1877. ὅνο. 12, 45. 

᾿γ οἰγχοίοτ. ΑἹ δοίσοϊϊοτι ζγοηε {6 7)ε5ραίεδες, 7 γεαΐζζος, αι 
οἴμεσ Ῥδρεῖβ ταϊαίηρ ἴο Τπαϊδ οἵ ΕἸ6Ἰα- ΜΙ υβῃα] {πὸ ΤυΚε οὐ εΠπρίοπ, Κα. 
Ἑαϊεαᾶ ῬΥ 5. 1}. Ονεη, Μ.Α. ι188ο. ὅνο. 245. 

ΑΙ Ηξείον» ὁ} δγίϊεῖ 7παάΐϊα. Ἔγ 3. 1. Ονεη, Μ.Α., Βεαάες 
ἴῃ Ἰπάϊδη Ἡ!βίουυ ἰπ [π6 Ὀπίνεσβιιυ οἵ Οχίοσά. 1Ιηῃ ρτεραγαίίοη. 
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ΨΙΓ ΊΤΑΝ. 

Αἀὐἰῥεγεξ Οφηη115, 1.Κ.-Ὦ., 1.., θὲ ἴυτε Βοῖ 1 τὸ 
ἘΘΙΘΙΕΎ. Ἐς ΠΟΙ ]ἀπα, 110:17). 1877. ΘΙΏ511 40. παῖ τποτοροῦ, Φτνς 

ἄπμεον (517 Τηίδανε Κ., Βαγξ,, .2.(2,.). Ῥγεμεεῖσς ΟΣ 
Ἐπ ρίδλ δατὸὺ ο7 Οογέγαςί, αγτα ο77, 4, φέγιςγ {τ ἐΐς εϊαΐζονι ἐο Οορμέγαεί. Ἐουτίῃ 
Ἑαϊοη. ἸετΥ ὅνο. 105. 6{, 

Ζατυ «πα Ομ δέον 9 11ε ((ογιίϊ μον. ῬατΈ 1. Ῥαπιία- 
τηθηί. Τα ὅνο. 105. 60. 

Βορμίλπανε (ογεμ}). 41: 7ηἰγοάμοζίοι 10 ἐζε γίμοῤῥίσς οἵ 
77ογαῖς πα ΠεορήσίαζῖοτΣ. Οτοόσνη ὅνο. 6-. 64, 

Τιρὺν (Κ ρον Ε., ,7.4.). 4: 7ρηεϊγοαποζονι 1ο ΐε 5,077} οὗ 
ἐλε Ἴατὸ ο77 Κεαὶ Τγοῤεγέν. ΤΕϊτὰ Ἑδιτοη. εν ϑνο. τος. δώ. 

αα11 7715 11 1ε1Π10γ71ὲ7:. τγῖ5 ΟἸυϊς (Οοηεεγίαγ Οπμαϊηοῦ , ΟΥ̓, 
ΕἸεμηεπί5 οἵ Ἀοπιδη αν Ὀν αἰ. ἍΝ « Τυαηϑ᾽αίίοη ἀπ (Ομ θη ΑτΥ 
Ὀγ Εανναγτὰ Ῥοβίε, Μ.Ὰ. ϑεοοῃμᾶ Ἑάϊίοη. 1875. ὅνο. 18.. 

ΤΠ]αἱ ( 7. Ε.-, ,,..4.). 7πιἱργηαϊϊοηαὶ 7 αν. ϑεοοηά Εά. ὅνο. 215. 
Ποϊαμά (7. Ε., Ὁ .4.2.).. Το Ἐζρπομίς οΥἹ Ξε ΡΥ ΜΩΘΉΘΕ. 

Τῆι Ἑάιοη. εν ὅνο. τος. 64. 

716 Πηγοῤοαη (ριον ἦι ἐλο Πα αςέογηι Οποσέζοι, ἃ (οἹ- 
Ἰδοϊίοη οὗ Τγθραίίος απα οἴμεσ ῬΌΡΙΪς Αοίβ. Ἐδιθά, νι Τηἰϊτοάαοίίοπβ ἀπά 
Νοίεβ, ὈγΥ Τποπιαβ Ετθκίηες Ἠο]]αηά, 1).(.1,. ὅνο. 125. 6. 

7ηριῤῥογαίογίς 7π5{ϊγηι1αγι1 7γ15 1] {710 7ιτετ1. 7,10γὲ Οπαϊζίμον ; συιτῃ 
Τηϊτοαποίίοηξβ, (τη πηβηΐατυ, Εχοῦτβαβ ἀπα Ττδηβαίίοη. ΒΥ 7. ΒΕ. Μογῖο, Β.Ο.1,., 
ΜΙΆ: Ὁ νοῖβ. εν ὅνο. 21... 

ϑιιδηίαη, Τὴ 7ηπι5 {1115 ο7, εαἀϊεα δ5 ἃ τεσεηϑίοη οἵ {πε 
Τηβεϊαΐε5. οὐ Οαἴτ5, Υ ΤΒοιμαβ Ετϑκίπε Ἡο]]απᾶ, ).(.1,. ϑεοομᾷ Ἑάιίοη, 

188ι. Εἰχίγα ἔσδρ. ϑνο. 55. 

σε δήϊιῖαη, δοίσεεξ 7 1165 ἤγοηῖ ἐσ 7) ρεεΐ οὐ. ΒΥ Τ. Ε. ΗοἸαηα, 
ὍΘΙ ὅπ Ὁ 1, Βθαῦψοῖ, ΒΟΟΣ, ὅϑνο. Ἰὰδι 

Δ 150 βοϊ]α τ Ῥαγύβ, ἢ ὈΔΌΘΙ σον 6 Υ85, 85 ΤΟΙ] ΟΥν 8 :-- 
Ῥατί 1. Ἰηϊγοάιιοίΐοτυ ΤΊ[165. 25. 64. Ῥατ ΤΙ. ἘΔΤΩΙΪΥ Ἐπ. 18. 

Ῥατὶ 111. Ῥσυορεσίνυ [νν. 25.6. ῬαΙΙν. Τὰν οὗ ΟΡ ραίΐοης (ΝῸ. 1). 25. 64. 
ΡΑΥΓΙΝ, Τὰν οἵ ΟΡ] ραίϊοπβ (ΝΟ. 2). 45. 6α. 

7161. «“Ἰφρήΐα. Τῆς Ἰλοπιαη Τὰν οὗ Ἰθαπίαρα ἰο Ῥγορεσίνυ: 
Ῥείηρσ 4 (ὐομημηοπίατυ οἡ (ἢ6 ΤΊ[Ὸ6 οὔ [ης Ὠὶρσεϑί " Αα Τ ροῖὰ ΑΘ]. ᾿ (χ. 2). 
Ὑ ΙΓ δῇ Ιηϊτοάποίίοη ἴο (Π6 δίμπαν οὗ 6 Οογρὰβ 1υτῖ5 Οἷν}] 15. ΒῪ Εσνη 
απιεθεσ, Ὦσ. Τὰτ., Μ.Α. εῖωγ ϑ8νο. 1ος. 6. 

ῆαγλὸγ (Ἰ7....0.(.1..). ΤΕ ρηπολίς 97 τὸ σομϑίἀθγοα ψ ἢ γαίεγ- 
6ηοε ἴο ῬιϊηοΙρ]65 οὗ ἀεποσαὶ Γυτἰβρεαάθηοα. ΤΑϊτὰ Ἑαϊοη. ΤεταΥ ὅνο. 12.5.64. 

ἐυΐες (517 7 γαῦνεγς, 71).(.2..). ΤΏεΙαν οὗ Ναίίοηβ οοπδίαογεα 
45 ᾿πἀερεηάςξηϊΐ ΡΟ] 104] (ὐομη πλη {165. 

Ῥανὶ 1. Οπ {Πε Κἰὶρῃῖβ δπα ΤΠ υίθ5 οὗ Ναίίοῃβ ἴῃ {ἰπ|6 οὔ Ῥεαθοβ. Α πεν Ἑαϊίοη, 
εν βεα δηᾶ ΒΠ]αγρεάᾶ. 1884. ἸθοπΥ ὅνο. 155. 

Ῥατί 11. Οπ {π6 Εϊρῃῖβ απᾶ Τ)υῖ65 οἵ Ναίϊοηβ ἴῃ Τίπηο οὗ Υατ. ϑεοοπᾶ Ἑάδιίοη 
Ἀανίβεα, 1875. εν ὅνο. 215. 
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ΙΧ. ΜΈΝΤΑΤ, ΑΝῸ ΜΟΒΑΙ͂, ῬΡΗΙΠΟΒΟΡΗΎ, ὅτο. 

Βαεολῖς ΜΜονμι Ογραρτι. ἙἘΔίίεά, ψἢ ἘπρΊ5ἢ Νοῖςβ, ὈῪ 
α- Υν. Κοῦίη, 9.1. τϑ55. ὅνο. 0.. ὕΖῖ. : 

Ἵτγαηθβίοα ὃν α. ΝΥ. Κιίξοιη, 1).1Ὁ.. τδ5η. ὄνοι, οἷ. ὁ. 

εγζοίογ. 7172 Ἰογᾷε οΓ σέογρε δεγάσίογ, 1)..2., ἰοΥτηοτν 
ΒΙΘΠΟΡ οὗ ΟἸογπα; ἱποϊπαϊηρ τηϑην Οἱ ἢ15 νυ ηρθ ΠΙΓΠοστίο πΠΡῚ]15Π64. 
Ὑν 1 Ῥτεΐαςεβ. Απποίαίίοηβ, ἀπ δὴ Ασοοιπί οὗ 15 1116 δπα ῬὨΙ]ΟΞΟΡΥ, 
ῬΥ ΑἸεοχϑηάου ΟδιηρὈ 611] ἘΊαβεσ, Μ.Α. 4. νοὶβ. 1871. ὅνο. 22. 185. 

ἘΠ 75. 1776, 2 67707γ.5, δι: 10]. ΤΟ. 

----- διελροίζολς 2γοῦ. ἍΈΠ δὴ [Τηϊτοάαοίίοη δἃη Νοίαεϑβ. 
ΕῸτΤ [Π6 π56 οἵ διπάθηίβ ἴῃ τῃς ΤΠηϊνευβιίῖεβ. ΒΥ ΑἸθχαηαου (αι ρΡὈ 6}1 ΕΎΔΞΕῚ, 
11,10. ϑεοοπᾷ Βάίτῖοα. Οτοόνη ὅνο. 75. 6. 

Ζοτυΐον (7..,.1).12.).. Τὴν ΞΕ ἰσημογιῖς οὗ 71) μοίο 7, ορῖς, ἀεϑίσπδά 
ΤΩΔΊΉΪΥ ἴοσ {Π6 τιι58ὲ οἵ Τπηΐου ϑιθπάβηίβ πη ἰπς6 ἴΠη᾽νουϑιίῖεβ, ΕἸ Η ἙάΙίοη, 
ΙΓ ἃ (ο]]δοίίοη οἵ χα ρ]ε5. Ἐχίσγα ἴοαρ. ὅνο. 35. 6. 

-- 716 Εἰρηιδηίς ὁ Πηιαπμείζυε Πορίος, ἀεϑισηεαῖ πηδίηϊν ἴον 
186 τ86 οἵ διυάεηΐβ ἴῃ {πὸ {πἰνευβιιῖοβ. Ἐουσίῃ ΕαΙοπ, Ἐχίτα ἔοαρ. ϑνο. ὅς. 

ἘΠ θὰ Ὃν Τ'. ΕΟ, Ὁ.Ὁ. 
Ῥαςοῦ. Μουτης Ογρα,ιτηι. ἉΜΊΓΏ Ιηϊγοάποξζίοη, Νοΐεβ, χε. 

1878. ὥνο, 145. 

1οοζος Οομάμεί 97, 106 ὕμαεγοίαμαζο. Θεσοοηά Ἑάἀϊίίοη. 
Εχίγα ἴσαρ. ὅνο. 25. 

7)αη5ο (7. 7.). Ζ7λὸ Ἰῆγεαϊ 97 Πομδολοίας. Οὐόνῃ ὄὃνο. 5-5. 

σγεορ (7. Η., 1,3.4.).. Τγοίσρονμοηα 19 ΕἸίοσ. Ἑαιεα ὃν 
Α. Ο. Βτηϑάϊευ, Μ.4. Τεγ ὅνο. 125. 6. 

Περοί. 77 Πορίς 9.7), Πφρεῖ,; ται ϑ]αϊεα ἔτοπὶ {πῸὶ Ἐπογοῖΐο- 
ΡῬαβαάϊα οἵ {πε6 ῬΒΙ]οϑορΪο8] ϑοίεηοθα. ὙΠ Ῥτοϊεσοίηεμα ῬΥ Δ ΠΠΙΑτη 
ἀν οο; ΜΠ.Α. 1874. ὅγο. 125. 

71ιοὔδοΣ 7, ορῖο, ἴῃ ΤὭτες Βοοῖ5; οἵ Τπουρῆΐ, οἵ Τηνεϑεϊσαίίοη, 
Δα οἵ Καον]εᾶσε. ἘΏΡΊΒΗ Τταηβϑδίίοη; Βαιεα Ῥγ Β. Βοβαπηαπεί, Μ.Α., 
ἘΈΠΙονν οἵ [9πινουϑιῖν Οο]]ερε, Οχίοτά, ὅνο. εἰοέδ, 125. 6. 

“Π͵ρίαῤλγοίο, ἴὰ ΤὭγεες Βοοῖβ; Οπίοϊοσν, (οβπιοίοσν, 
δια Ῥϑυομοίοσυ. ἘΉρ] 5 Ὑταηβίαίίοῃ ; αι ΌΥῪ Β. Βοβαπαιεί, Μ.Α. 
ὅνο. εὔοίδ, 125. 6. 

]Παγίζμφαι ( αν»η65, 7).1).)}. 7 γῤ65 97 Εἰλῆοαί ΤΠ ἄσογγ. ϑεοοηά 
Βαϊ οη. 2 νοὶβ. Οὐόνψῃ ὅνο. 155. 

Κιορογς (55... ΤλογοίΩ, 77.4.:). 44. 7αριαί 77. οί ζσαὶ ΠΟ, ΟἼ,γ, 
ἔοι {Π6 86 οἵ ϑοβοοὶβ. Ταϊτὰ Βαϊίοη. Ἐχίτα ἴοαρ. ὅνο. 45. 6ώ. 

δ γ11} ̓ς γοαϊ ὁ ΝΝαΐίοηιδ. ΑΔ πεν Ἑατίοη, ἢ Νοΐεβ, Ὁν 
7. Ε. Τῆοτοϊα Ἀορεῖβ. ΜᾺ. 2 νοΐβ. ϑνο. 1880. 215. 

ΠΣ σος (9. Τ᾿, 8.2... απ -2., Ῥσιυΐογ, Ὁ... Ζ7Τάς ῬΡγϑχοβζες 
ο7 “Ζογαῖς (ἸΤαϊτοάποίοσυ ὉΠαρίεθιβ). ὅνο. ὀοαγαῖρ, 35. 6. 



52 , ΟΥΑΙ ΘΟ ΦΆΈΕΙ; ΟΧ ΘΎΩΝ 

Χ- ἈΕῚ ὅγο. 

μία (“3 οἦἶη). 1216 ΟἸε ναϊἑοι ο7Γ7 ἐΐ6 «ῤοαξέγρ ΤἸζοῖδδ. 
ΘΕΟΟΙα Βαϊ οη. ἘΕχίτα ἴοαρ. ὅνο. 25. ΟΖ. 

Οπδεοίον (517 1. 4. Οσογε, δαγί.). 44 7γεοαξίεό ου» αΚΤΙΟΆΖ. 
ΤΕΙτα ἙΙΠοη. 4ϊο. τος. 

ΑΔ 7γραϊζῖδο ο7ι (Ὀη7 7627 ῥοῖηιή, ((αγῖοτι, αι ἤμσπσ, Ὀαβεά 
ὌΡΟΙ {παῖ οἵ ΟΠ σα θΙη1, ϑεοοπά Βά]οη. ἀΐο. τός-. 

“41 7γραΐΖεο ο7 ἤ7ηδίεσαί Πογηι ἀγα (ἰϑηογαῖ (ογεῤοσίΖίοτι. 
ΘΕοοΠά Ἐπ οπ. 4ἴο. 1ος. 

Κοὐύῥρδον (ζ. (.. 1.5.4... 4 ΟΠ οαΐ “εεορρ 97, 156 σαι 
ὧν ϊπελο] Αγιροίο αγιαὶ Καραρίδο 171 ἐλε ζγιζοογοῖέν (αϊίογῖες, Οχγογά. τ87ο. 
στόν ὅνο. 45. 

Μροδέρμ (ϑοἦι, 77..4.). 41 Οὥρτιγϑο ὁ, 1 δοίμγος οὐ 1 γἱ, ἀε]ἰνετεά 
Ῥείοσε [με Τ]πίνεγβιν οἵ Οχίοσα ἴθ ἩΠΠΑτῪ Τεττη, 1870. ὅνο. 6-. 

7 γοτεδσος (3... 177..44.) «πὰ Κα. ΚΕ. αίο,.,7,.4.. Α ηρῖς Ῥγρεο 
([οσ ϑο βουβὴ). ϑεοοπὰ Βαϊοη. Οτόνῃ ὅνο: 15. 6. 

7 γγευλ11} (Κ. 52. 3.,.,7,.4.).. 4. ῆαμκαδοοξ ὁ} ῬΙεϊογίαὶ 44γ1. 
ὙΥῈ ςο]ουτεᾶ ΤΙ εἰ ταϊίοις, ῬΠοίορταρηβ, ἀμ ἃ σμαρίεσ οἡ Ῥεγβϑρβοίϊνε ὈῪ 
Α. ΜαοἊοάομαϊά. ϑεοοῃπάᾶ Ἐιοη. 1875. ὅνο. Πα] τοσοοοο, 185. 

γγαρα (7. .5. ἸΖ., 1,7..4.).. Οαἴαίορηο 97 11 (αείοίλαγιῖ (ΠοἤἝσε- 
Ζΐογι: οὗ ΓΈΝΗ 771 ἐλε ζηιῖοεγοῖέν ἄπ ατες Ολγογα. (τομῇ ὅνο. 15. 

716 Οχγογά δεόϊο γογ 7  αελεγς, σομίδ!Ἰηρ ΘΙ ΡΡΙ πηθη- 
ἰδ ΗΕΈΠΡΘ ΤῸ ΤῊΕ ΘΤΌΡΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΙΒΙΈ, ᾿ποϊ παρ ΘῈ ΠΊΠΊΕΓΙ6 5 
οὗ 1ῃ6 βϑνεῖαὶ Βοοῖκϑ, ψ ἢ οορίοιι5 ΕΧραπμαίοσυυ Νοίββ πα ΤᾺ0]65 
1Πποίταῖῖνα οὐ ϑουιρίαταε Η]βίουυ δἀηα {Π6 οΠπαγασίοσιϑίϊοβ οὐ ΒΙΡΙ6 
ΤΔηα5; ΜΙ ἃ σοιηρί είς [πᾶοχ οἵ Θυ}]εοῖβ, α Γοησοτάδηςςε, ἃ Π)1οἰ]οη- 
ΔΙῪ οὗ ΡΙΌΡΕΙ Νδιη65, 8η4 ἃ 56τῖ65 οἱ Μαρβ. Ῥυῖσββ ἴῃ νϑυῖοιβ 51Ζ65 
δῃηα ὈΙπμαϊηρ5 ΠΌΠῚ 35. ἴο 22, 55. 

ΤΠ οἶῤς 9 ἐδε δήμεν οΥΓ 476 “δ 1δέσ, ταΐϊζεῃ ἵτοπι ἘΠῸ 
ΟΧΕΟΕΌ ΒΙΒΙῈ ΕΟ ΤΕΛΔΟΗΕΕΒ, σοΙΏΡΙϑίηρ ΘυΙηΤη 65 οὐ [Π6 
Θθυϑύαὶ Βοοβ, ψιἢ οορίοιβ ΕΧρΙαπδίουυ Νοίοϑ δῃα ΤΆΡ]65. 111π|5- 
{τανε οὗ ϑοσιρίασε Ηϊβίοτυ δηα τῃ6 (Παγασίοσιϑίῖοβ οὐ ΒΙΡ0]6 δ η45 ; 
ἢ ἃ σοτηρίεία ᾿πᾶρχ οἱ ϑυρ]εςίβ, ἃ (οπμοοζάδησθ, ἃ Τ᾿ ΟἸΟΠΔΓΥ͂ 
οἵ Ρτοροῦ Νδη65, δΔηα ἃ 561165 οἵ Μδαρβ. Οτονῇ ὅνο. οὐἰοΐδ, 35. 64. ; 
τ6π|ο. «ἰοΐδ, 15. 

ΕΞ σ γ5.. 

ΓΤΓΟΝΌΟΝ: ΠΕΈΝΕΥ ἘΚΟΥΘΘΕ, 
ΟΧΕΟΚΡ ΟὈΧΙΨΕΚΒΙΤΥῪ ΡΕΕΒ5 ΔΝΔΕΕΗΟΟΒΕ, ΑΜῈΝ ΟΟΚΝΕᾺ, 

ΟΧΕΟΚΌῸΌ: ΟἸΙΑΒΕΝΌΟΝ ῬΕΚΕΒΘ5 ΘΕΡΟΒΊΤΟΕΥ, 
116 ἩΙΘΗ 5ΤΒΕΕΤ. 

ΔΈ Τς ΘΕΙΕΘΑΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΕ55 Ζπχυίς σι σσοσίϊογι» αγαἃ αὐνῖσς γγοηη αἴ 24750715 
ἡπίογεείοα ἐρ εαἀμεαΐξίογε, ἀγα τοῦδέ δε ἐλαράγε γ0ὁὼγ7 ἀϊηέσ, ὥνο, ααάγεσσε ἐο ἐλέ 
ΞΕΟΒΚΒΕΤΑΚΥ ΤΟ ΤΗΒ ὈΕΙΕΘΑΤΕΒ, Οἰαγεημαογ ,Ὀ  γέ55, Οαργά. 

ἐν} 







ΠΠΥΒΆΜΙΠῪ 0Ρ ΤΌΆ0ΝΠ0] 
ΠΒΆΛΕΥ͂ 

)Ὸὺ ποΐί 

ΓΟΙΏΟνε 

{Π6 οαγά 

γοπ 1τῃ|ς 

ΡοςκΚεοι. 

Ασπιθ Τϑιἰἴθγαγν (ατγά ΡοςκΚοί 

ὕὍπάετν Ραΐ. “εξ. ᾿πᾶθχ ΕῚ16.᾽ 

Μεθ ὃγ ΤΠΙΒΒΑΒΥ ΒΌΒΕΑΤΣ 



ΤΣ, 
ξεν τιξξν τὸς ΜΝ Ἑ ̓  ὉΤῈ ἘΠ ἐπτς 

τ κῈ ἐς ϑ δῆς τι 
ΠΗ ἩΚ 14 

τ ξεν Ι ΜῊ παρ ᾿ 

ἀξτιχλνοὶ ἘΡΉΣΊΑ 

ἐατέον ἐπ τ ΠΑ ΜΎΤΙ 
ἡ ὙΠν ΚΤ ΤΙ; βί ραν τ μῃ ἘΤΡΝ ΠΡ ΜΗ πζυτη: ΟΡ ΑΓ ἜΈ τοὶ ΡΟ ΜΡ ΜΡ ὙΤΜΜΌΟΙ 

" ᾿ 

δὲ ἐπ ἐπτὰ 

τὸ ἘΣΕΒΡΕΕ ΞΕΣΗ͂Σ 
ἐς ὙἘΤΕΠΣΕ τε 

Ὁ ἐξξτν Ὁ Ξ 

ἘΤΕΝ ἘΝ ΔΘ ΙΝ 

ων ΜΉ 

ΠΡ ΉΥΜΤΟΣῚ ΠΡΑΞΥΠΞΗΝ 
ΕΚ τ ΠΑΝ ΠΗ ΠΡΗ ΉΗ 
ΙΝ ΠΥ ὰ ρν 

ΠΡ ΛΉΙΗ 

μὲ 

πἰοτ ποις 

ἘΠΡΣ 
ΡΡΡΗ ΣΤ ΕΣΙΝ 

ΕΣ ΑΨῈ ἐξ 

πηξταδεν Ξ 

νὰ ἜΗΝ ΜΠ πτη 
τα ἘΠΕ "ἢ 

τῷ τ: 

“Ν ᾿ς 
Ἐς τετε 

τσ ν᾿ 
πὰς Ἂ»Ἕ" 

," 
“- ΜΝ 

γα (κι »ΧῈ 

ΨΩ 

, ᾿ ζ γοφαεδφῖνν ἣν ν 

᾿ 

ἐλιταν εἰ ῖ ἀὐχὸν 
ἷ ἀκ τι Ἐ δι ἄν ᾿ ὗ 

Ν 
τε Ω͂ 

ἐφύωον, ούστ 2 ρα 7 ΤΣ 

ταν » ΤΩΣ ἀπε ἡ οἰ ἕω 

ς. "εἰ ας, το νο ὦ τἶνοο, ΠΣ 

Ὶ ὶ ; ᾿ ἐεεςς ἂν Νὶ Ν ἐς δ 

ἘῸΝ ἐν Πα νζονς ἀανολαν Πρ ΔΥΛΧΗΝ ΥΝΠΠῸ Νὰ Ξ δε ᾿ τς ἰς δι ες Ἕ ΑἸΑΡ ΤΕ ἐς Υ ΔΑΝ ΉΛΤ ΚΟ δ ἘΠΕ ΕῚ ᾿ Ἐο ἘΠΗΝ ΝΗ ἀν ΝΙΝ ἈΠ ΝΝ ἣ ΝΣ ἈαΝΝ 
ἣν ἘῊΝ τι ὩΣ ἩΔΝΝ δ ὍΝ ἈΔῊΝ ΟΝ ΦΌΥΣ Ω Ξ ᾿ Ὁ ἣ ἰὰ ΚΝ ἀἰ οὶ 

ἈΝ τΕΝΜν Δ ΜΟ δ Δ δν ἧς ἈΟΣΕ ΕΑ ΓΕ με ἀπο νος Π ΔῊ 
ΤΆΣΣΟΝ τὰν ΜΝ νὴ δὰ τὴ Ν ἜΝ ἈΝΑ ἿΝ κ ἈΣΧΜΣΗ δὲν ἐν ᾿ 

᾿ τ ἈΝ " ὶ ἐδ πον ὰ Ἀπ κδνν ἘΝ ΠΝ τες 
δἰ α τὴ Αὐρηδι κι Ὀλζν ὡδὶ ὈΝΗΝ ἘΣΔΕΑΝΝ ἐπθλνας Ἀδε τὰ Ἃ ἮΝ πὰ: 
ἰδὴς ΠῈΣ ἢ δὰ ἰδ Δ ΗΝΣ ΥΡΔΙΝΝ ἀμ αλλ κε χὰ Αυλκὸς 

ἀπ πεν ἀν νον τ νἀ οἰ δ ταν ν 
ἀμ δ δ ΝΠ ΑΝ ΔΙ Π ι 
τὰ ἤν δ ἣ ἱ ἐτνὸ ἀἰλνιαὶ Υ ΝΥΝ ΝΑ ΔΤ 

ὍΝ δ τὴ Ν ΣΉ ᾿ς Ἀ 
ι ὴς Η Π ἣ ᾿ ι 

ΚΟΙΣ Σ 
ἔν». ἀὐε τς 

τ εξ τῷ 

δ 

τ ἄτα στα ΡΤ ΩΣ  ΞΡΣ ΠΟ ΤΗΣ 

σε το, 

μΑρ τε έάκε μέ τα 

“τ΄ 

ΞΡΞΞΞΞΕΣΞΕΣ ἘῈΞ ἘΞ 
Ἔα ΎΤῈ - μ᾿: τον ΠΡ ΉΤῚ 

ἐρανὶ αγνν τς ἢ τ τ ἘΡΑςΣ δ ΠΡ ΝΣ ; στρα ,, ὙΦ υἷα 

τυ το ἀπ ιρῦτν νι δννα " πε ἵν Ἂν {ε Ῥ κατς μάζῃ ΡΣ, ἐσ γ σι ΣΝ ΄“.- - 

ΣΡ τον τ 5 ἐς " «» αν τν ἀρ αΣ κι ἊΣ “ω  Ἱ υῆ 

παν σον, ὅτε ἰόν σι σον ταν 
ΣΤΣΣ ἐν ἼΣΟΣ 

τον »-“: 

ΠΝ 

5, ὥ- 

“-Ξ πε" “ἔνε - 

ΕΟ 

ρωΝ 2 συν τς. «ἡ 

ὈδΝ ὶ δθνὴ δ 
πὰ ἀ Ὴ Πκ ὙΨΝΝ ΠΟ ἘΝ ΤῊΝ 

ἣ ἀν δες ἀλιὸ ἐξ ὌΝ δεν ἐν δι 
Δ ΕΝ ΜΠ ΔΑ ΑΜ μα ἐν  Νν νι ΜΡ Δ χα ταν ἀνε δὲ ὐλν ἐδὰν ἘΠῊΝ, δ ΔΑΑ ΝΥ ΜΔ ΜΠ ΛΔΔῊ ΔΝ ΜΝ Πος 

ἐδ ἰὰ ἣ ἀνὰ ΠΝ Ν  Νν ΔῊΝ δ Π ττη; 
: Ἐκ ἀξιλε εν ἐν κ δ τα γον ν ἀκ γν ἀὰ  Λχἢ ἐλύ νοῖς ΠῊΡΤΌ δὲς μ1ὰ Ἑ ι ΕἾΝ ἮΝ Ἀλυϑῇ Ν ἷ- ἴζο ἬΝ δ ἵν ἀγνν ὌΝΟΝ Ἐ ΡΥΕῚ ἷ 

δον νον ̓ ὴὶ ἐδ νι ἀπ Νὰ ΝΥΝ 
πα ι.: 

ΝΑΛΆΔ ΜΝ ἈΝΑ ΙΔΕ ΒΝ ΜΔ ΜΘ ΜΝ ΜΒ ΝῪΝ ΔΝ ἀΘΗ ΔΑ δν ΝΈΟΝ ἣν ΧΡ εν ΒΜΉ ΜΝ ἢ ἈΝΤ Ὑ ἢ ΠΥ ΝΥ Υ ΒΑ δ τ νδν ΠΥ ΔΊ ΗΠ ΠΥ ΠῚ ἰήζι ἂν αὐ ... ᾿ ΩΝ ἢ ἩΚΕΣΕΛῸΝ ΑΕ  χμβὰ ΟΝ ΔΝ ὙΚΔΥΤΩ͂Ν ᾿ 

ἀπ ι ᾿ ἀπ Νὰ 
. 

Δ Ἐ εκ ἈΝΑ νοὸς ἩΤΑΠΗΉΜΝΥ μὰ ΤῊΝ ΝΟ ΜΝΉΜΗ ᾿ ἱ Ἔλκ τι ἜΝ ἣ ὟΝ δὶ Ἷ ἮΝ ἔδει κὰν Ἐπ πτμενι 
Ν ἣν ΝΕ ΙΣῊΝ ἀ ΠΥ ΝΥ ΗΝ 

ὁ ᾿ Τὰ : ἐπεὶ ΔῊΝ ἀλλα νν ὍΝ ἸὉ ν ὈΧΘΩΝ ἘΔ ΕΘ ΑΙΌΝ ι 
Νὰ ϊ ᾿ Ἐν ἡ δὴ ἐδ εν ἀξ θλνν ὙΦΑΉῊΝ Δ τ χὰ ΛΗ ΣΧ Υ Εὐτὰ ἢ τὰ Ἢ 
ΔῊΝ ἴ ἜΛΥΝ ΝῊ ΤᾺ δδε ΝΑ ΝΟ ΣΡΩ τ ΠΝ ΔΉ ἐν ταν Ὁ: ἰ 

πδὼν ἣιᾳ ἘΝ μα ΝΥΝ ἀπ ΑΝ ΉΝΝ ἜΝ 
ἐς γῇ ἐν τὰς Ἶ δ ΝΜ ΝΝα ἀλδνν ταὶ ΟΝ ᾿ ΜΕ Ἰι θέ δενας ΑΕ τ ΡΥ απ ἐν 

ἀγα ἐξ δὶ ἐὸν ΔῊΝ ἐν ἰκοἱ ἀνα ἐὖ ἔδαν ἐαν δ ἀλκὰ τα νμηι ΣΉ ΠΗ 
γε] ὸ ἮΝ ἿΝ ᾿ ἧς ἀτ τῶι ΔΉ ἢ ΔῊ ΚΟΥ ἐνέκ Ἢ 

ΐ ῖ ΔῊΝ ΡΤ ἀβίδ νι Ἦ 
ἵ Ἵ δὲ τὶ 

ι ΩΣ ἜΣΕΙ 
ξεῖν : ἐν ὄ τὰ ει" ὶ ᾿ ἰὴ Ἢ τ “ 

δ ἐβε ἀν ἈΠ δι 
ἘΣ ΘΑ ΚΕ ΤΡ μάτι ΟΝ ΤΟΝ 
ὙΝΗΝ ΝΝ ἡμηΠ ἿΝ τῇ ἱτὶ 

᾿ ἂ: Α ἐΐ ἕν δὲν τ Εἰ ἘΠ γ}ν ἱ 

: ἀμ 
᾿ ΠΝ ἣ ἈΝ, ὟΝΝ ΝᾺ ΔΝ ΝΑ Δ τ νὰ ἜΝ 
ἈΘΝΗΝΜΘΝ ΑΜ ΠΝ α Δ Ἢ 

Ἴ Ἶ εἰ ἐδ ἵ δἰ ὙΡΉΕΝ δ ϊ ἢ Π ΔΝ δ Ν Ἷ ἣν 

ἑ δ ΠΝ ᾿" δ Ἢ τὸ ὈΛΡΝ ἀπ ενδει ῃ Ἱ εὐ ΠΕΛῪ 

ἴξε ῃ τ ἵ δὲ ἠκς ἣ ΝῊ ἈΝΤ (ΝΣ ἩΣΕΜ τ δ λ νἀ δα ΜΝ ἘΝ  ἐκετ τα γεν εν ΠῚ ΠῚ ΕΠ τ τιν ᾿ ὙΦ ΈΕΕΙΝ Ἷ “δι ἕ Ε Ἷ ᾿ " {{| Δ ΟΣ Υ ΤΑ εἰ Ν ΔΤ Ν 

ΞΡ τ τσὶ - " 

δ ν 

ΠΉΉ 
Ἢ ΠΗ αν { {ξεν δ ΐ 
Ἐν ἐμ ἢ ΕΑΔ δ ἐλ ΟΕ ἘΎδὴ ΗΝ ΧΧΜ ΤΟΝ ΜΟΙ 


